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Fransa - Almanya iitare e Müzakereleri 
------------- ----------------

Fransız Kabinesi dün Almanların ·bildirdiği 
mütareke teklifini tetkik etti ve cevap verdi 
Müzakere için Fransız murahhasları tayin edildi 
INGILTERENIN Hitler müzakereden evvel Fran-

1 

HARP KARARI sayı tamamen istila etmek istiyor 
ln.ili:ııl•r, 90nwn• lı•
tlar tl•y•nmalı t :ıı • r • 
lıarlHı ıl•O•m •fl•bilm•· 

Hitlerin ilk sulh şartları 

B Fransanın kayıtsız şartsız teslimi 

Japonya 
Fran•ı:ıı Hintlifİnİ•İni iı••• 

•fmelı niy•tintlc imiı /· •"'----~ 
l•ri ifin, Fr•n•ı:ıı tlo
na•m••ının t••lim ol
mam••• bilhaH• ıimall 
Afrilıanın, Jn.ilt•r•Aİn 
emrinth lıor6• thıuınt 

•fnt••I ld:ııım ••lir. 

• Harp sonuna kadar Fransız ara· 
zisinin Alman işgalinde ktdmr sı 

lngiltere ile Japonya Ti· 
ençin meselesinde anla~tı 

1 
r·ransız lıarp gemUeriTIMn bi,. kaçı. - lcöşede: FranN doM'Awuı•ı lciW.a11d"'oı Amtraı Da,.ıan 

• Fransanın silahlarından tecridi 

Bfile, 19 (A.A.) - Stefani A
jansından: 

Berne, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Aıansının T O'kyodan bildirdi.i(ine 
edre, Japonya, Fransız Hindi Çi
nisiı,1 ısf[al etınek niyetindedir. 

r ·nsız Limanlanndan aynlan Do-
Yazan: ABiDiN DA VER 

Ankara, 18 Hozi1'Cll& 
fES) u satırlann yuıldılı 

o;;;;;;:?) 11 haziran alqam liL 

Öğrenildiğine ,göre, Hitlerin İ
talyan - Alman şartlarını ihtiva 
eden cevabı bu sabah Madrit 
tari.kile Bordoya vasıl olmuştur. 
Fransız kabinesi askeri n:ern 

,le birlıkte içtın;a halindedir. Al -
manya ile İtalyanın mütareke ak
dine mu\'afakat için kaYıt ve 
'artsız teslim olınavı istemiş ol
dukları riv; yet ol nmnktad\r. 
3ufü sartlarının ana hatlarının bu 
cevaba raptediJ..mi< oluugu söv
lenmektedir. Fransa tamamile 
silahlarından tecrid olunacak ve 
Avrupa harbinin hitamına kadar 
)rıııınıen işgal altında kalacr ':t;r 

Tokio, 19 \A.A.) - D. N. B. 
ve nazarnn. müstemleke nazırı 
Koisu, Fransız Hindi Çinisi mese
k · hdk:k<nda bao\·ekil Yonav'la 
ı:öriışrnüştiır. 

nanma muharebeye devanı edece -tü, yeni Franım Bat· 
n : .. ıi . lareıal Petain'in mulıa
ıematın terki hakkındaki tekli· 
tine Bitler henüz cevap Terme
mi,ti Yalnu: onUJl Mıuolini U. 
ccrüştükten •onra cevap ver
li ve Musolininin de, Almanya· 
>-a gittiii maldmdur. Bir yandu 
<ia harp devam etmektedir. Fran. 
•>< orduları dört parçaya ayrıl
nuştır. Bu dört parçawn Fransa
lllB ortasındaki cMauif Centuı. 
llenilen daibk mıntaka dahi cid- ' 
iı bir mukavemet göstermesi İUl· ı 
kiıw k.alma1111'br. Bilhassa, Ma
n~al Petain muhaseınatın terlli 
mecburiyeti hasıl olduiunu ıöy
Jedikten sonra, matlup Fransız 
wölllarının kendilerini topla. 
71p mücadele etmeleri beklene
mez. Nihayet, mezbuhane bir 
gayretle her kıt'a, kendini imha
un kurtarmak iimidile, icap e
derse, muvakkaten harp edecek, 
buna imkan ırörmezse teslim ola

Bordo, 19 (A.A.) - Fı ans:z 

Tokio, 19 (A.A.l - Yoıniuri 
Şimbun gazete;i, J apoJlYanın 
Frı;r. '!mıii.Cin!Wıın isü:J.ıali
le aı,,K;.~ar bulunaugu hakkın· 
da Almanya ve İtalyanın nazarı 
dikkatim celorocccgini yazıyor. 

Japon Ilaıiciye n-.:.::aret:nin söz 
sö;-leıniy~ salahivettar memuru, 
bu haberi teyid etımekten imtina 
etmiş ve fakat stratejik sebep
lerc!cn dolavı Ja"Onvanın Fran
aız Hindi Çinisindeki vaziyeti 
yakından takibetti,itini beyan et-

Fransız Donanması 
Akdenizde müteaddit 
ltalya denizaltısı batırdı 

Yard 
artıy r 

Amerik nın 20 hnrp 
gemisi müttefil,Ier 

emrine vcrildj 

V.EYGAND 

l
hilıkfuneti tarafından aşağıdaki 
tebli~ neşredilmiştir: 
Fransız !kabinesi bu sabah Leb

(Arka.ı 3 üncü sayfada) 

Fransız mukaveme i 
' şiddetini artt rıyor 

caktır. 
Alınan ve İtalyan ~eflerinin gö

rüıüp kararlarım bild.iJmekte 
hiçbir isticale ihtiyaçları yoktur; 
hatta belki de Fran. ız orduları 
büsbütün çözülsün de, Frausız 
hükümeti için, yapacakları ağır 
tek.lifleri kabulden başka çare 
kalmasın diye, biraz ağır dav -
ranmakta oldukları da tahmin e_ 
dilebilir. 

Bugün Fransa da vaziyet böyle 
iken İngiltere, hiı1a muka\cn1et
ten sonuna kadar, zafer<' kadnr 
dayanmaktan bahsetmektedir. Pa
kat }'ransa, tal n1in etugin1?ı gı
bi, biliıkaydü şart teslim olmak 
teklifi kar,'1sında kalır 'e bunu 
kabule mecbur olursa. lngiltere
nin bilhassa Akdeniıdcki nzi
yeli çok gü~leşccektir. İngiliz -
Jer, sonuna kadar dayannıak ü. 
zere harbe de\ aın edebilmeleri 
için, Fransız donanuıa:--ının te -
Hm olmamaM •• Afrikaclaki Fran
sız müstenılckelrriniu, biJLa.,sa ı 
4imali AfrikaıJtll , yani Fas, (·e
zayir \:e Tuntt'Bll lngiltcrrnin 
emrinde harbe dc,·aın etn1eleri 
Jazım.,elir. Tıi ki, İngiitere . .-\k _ 
denize hakim olmakta devanı e
debilsin. Alman~ a ile İtalya, Fr~n 

Müttefik tayyareler 
Almanyaya hücumlar 

----1---
Hitler umumi ka
rargôha döndü 
Al m an kıtaatı ilk 
sür'atle ilerliyemiyor 

Bordo. 19 (A.A \ - 19 haziran 
tarıhı Fransız ak,am tebli,i;: 
Eret~gnc 'de düsman Nantes 

istihmetinde ilerleırüye ç~
m.Utudır. Orta Lolrc'in cenubun· 
da kıtalarrmız ııeri çekilmiş ve 
dü>man bazı noktalarda Oher 
nehri nıecrasına ulaşmıştır. 

Daha şarkta düşman Roanne 
Lyon ve Amberio istikametinde 
kıtalar ileri sürmüştür. 

Als~c~'de ve Lorraine'in cenu
bun ıa harekat devam etmekte
dir 

Bordo, 19 (A.A.) - 19 haziran 
sabah tebliği: 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Garbi 
qaptı 

Müstemlekeler harbe 
miı;tir. New-York, 19 (A.A.) Reuter 

1NGİLTERE - JAPONYA b'ldiriyor: 
Londra, 19 (A.A.\ - Butler New-York Times gazetesinin 

bugün Avam Kamarasında Ti- :M' adritten haber aldığına göre, 
entsin İnglıiz imtiyaz mıntakasın J bütün Fransız bahri cüzütaı~ la
dakı meöelelere mütedair bir iti- • 
l~fın vine bugün İngiliz ve Japon 
h"klımetleri tarafından imza edil-

( Arkası 3 üncü sayfada) -
r __ İngiltere 

henüz sulh 

İstemiyor·-, ı· 
Fronıa ile ltelya •r•· 1 

bu lanulmomıı 

Washington, 19 (A.A.) 
Riya•etiru.mhur dairesi, Roo -
sevelt'in lnjıiltere hülolmeti 
tarafından lngiltere i~in şe -
refli bir •ulh uaştırmıya me_ 
mur edilmiş olduğu suretinde
ki haberi tekzip etmektedir. 

Roma, 19 (A.A.) - :Q. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 
Papanın Fransadaki vekili 

Valery'nin İtalya ile Fransa 
arasında tavassut teşebLılsün
de bulunacağına dair Fransa
da dolaşan şayialar İtal)·an 

mahafilinde asılsız olarak t&
lakki edilmektedir. 

fransız haı•a kuvvetleri kuman
danı qeneral Vuillemin 

rı dün akşam Fransız Jiır.a.,ların
dan anılmışlardır. 

Diger taraftan, yine ayni ,ga
zete, Fransız tayyarele:inin Al
ıınanların eline düşmek te'l kuı tul
mak için Afri$.aya dognı geçtik
lerini bildirmektedir. 

Bordo, 19 (AA.) Fran;;ız rad
yosunun bildirdiğine nazaran, 
Tunus valii umumisi }'ey~uto. 

Al manyaya yapılan büyük hava baskını 
sa ile muhasenıatı tatil ederken 
harbe dernm kararında bulu _ 
nan İngiltereyi de ıai{ düşiir -
mek ve onu mücaJelne de\ am 
edeme~ bir lı;,le gctirı;,el: ga~ e
sini takip edeceklerdir. Fransa, 
onların bu ga3·c!-.İnc uygun bir 1 
;:~:~~~H~a~~~~~i:':~ ~~::~,~"ı.i::-. ngiliz tayyareleri Hamburg, -Bremen 
kalmış olmıyacak. hır ı:un ı:elıp I I Frankfurt, 
kendisini de kurtarması ihtimali, E H D b s k d 
az çok mevcut olan, mütterıki sse . t 
~a:i~::r:~inh~~·~:k!:~~~;~ı im- n, anovre, uıs erg, re ra e ve 

Bu ~~~~:~~~7üi!:y~~:~li- rop' u müthiş bir surette bombardıman etti! 
ABİDİN DA VER 

Caşt-
Ya:ıı11ı 3 linet 

Sayfemı:ııtl• 

devam karannda 
nun radyoda >iıyleai{zi bır nutuk- ı 
ta başlıca şunlar bulunmaktadır. 

•Şerefimiz ve tem<lin dfhamı
zın hürriyete kavu,ıurdu~u vasi 
arazi üzerinde kain 60 miivonluk 
imparatorluj(-.ıır.uz bakid.r: Bu 
imparatorluk, cesaret ve m.nnd
tari ile memhı bır mubn?met 
vaziyeti almıştır .• 

Bordo, 19 (A.A.) - Fransız 
radvOJlu ile milli miidafanın neş
rettijti teblij(, ııarbi Akdeni«ie 
eeyrüseferin temin edi~mei<te 

(Arkası 3 ii"ıcıi sa •ada) 

75 

Washıngton. 19 A.A.) - f\ >h
riye Nezaretinin bildiı dığmc ı!Ö
re, inşası hemen hc:n~ıl bit -ıiş 
olan 10 torpile ve 10 ctenizalt •
rayıcı .s:emisi, }""ra ,sız • !~1,.:,. l;z 
satınalma komisyor....ı.nun e:nr1ne 
verılrri tir. Aı11erJka Birleşik rıev 
!etlen bahrıvcsi. burların '• ri
ne kendisi içi .1 daha yeni m )oel 
gerr.ıler tczga a koyacaktır. 
_ New-York. 19 (A.A) - ;c1.>rd, 
In,giliz tayyare rnot&rlerıniıı en 
sür'atlilerinden olan Rolles - R.c.y
ce markalı motörlerden 350il ta
ne imal etmeyi taah:1üt eylemiş
tir. 

• • p gemısı 
Altı sene içinde Amerik 
tionanma ına iltihak edecek 

, °c\;_\ ıırk. 19 (A.A.) - Donan.nanın ~ füde Jetıııi~ ni•b< ı nde 
urt.ırılına!!ıı hu~u~unda aıuir.ıl Staı·h taı~1 nıcian ,yapılan tekhfi hır 
k11nun ıa~ iL~ ı ~eklinde ınehu~an ıııl·t:lisiııin deniz koıııis,y<>nunuıt 
tct.dkinc ~rzl'dilnıİ"'-lİı-. 

Bu layiha~a göre donanıııa~a renı"an 3 mil~on 7C6 hin toı• uk 
7~ti gemi ilan: edilecektir. 

1946 •ene.inde inşaatı ıkır..>1 e-
c. ı. ecek olan bu geır.il er dö.-t m ıl- , .... a.-.-... eııı..· ..,-iiliilii- .. 7•..,rlllllftliiii-.,,.,..w;;, .. 

y, ra mal olacaktır, Bu liiyilıa 
}Tan5ız aona·1mas1nın Al:r..anya 
t.qrafıncian zapt; ihtırr.ali n.;;zarı 
ı ıbare almarak hazırlanm!ştır. 

Washin,gton, 19 (A.A.) - Roo
E.-evelt, 18 vaşına basan kacın ve 
ukek bütun Amerıkalıların hü
l.lımet hesabına kamplarda bir 
~ene mecburi talim görmelerini 
t~klif etmiştır. 

Bu~. ,,sustaki proıenin huou>i
) dleri yakında kon,ı:re\ e tevdi 
rı ilecek olan bir mesajda ta>rih 
e · ilecektır 

Ayan nıcclisi, Aıncrikan oln1ı· 
yan bir milletin şinıah Aınlri-
1.:a nıuıtaka~ındaki arazi ... ü1ı :'-İne 
Amerikalı olmıyan diğcl mı!let
lere terkl tnıe'-ini Aınera·.a Birle. 
şik de,· Jetlerinin tann111) :ıcağı 
hakkındaki kanun projes&ni n1Jt
tefjkaıı ta~\"ip etnıi~tir. 

altıkta 
vaziyet 

Letony•• 

Litvanya 
Estonya. ve 1 
yeni re1ımı ... 

Riga, 19 (A.A.) - Sovvc •.:ı
leplerinin kabulünü müteaki \1-

nı hükumetin kurulması ha' k r.
da henüz hiç bir tebliğ ne n'dıl
mcmiştir. Yeni hi:kl.metln arr 
cak bir kac ı?Ün sonra kurulaco
~ı sanılmaktadır. 

Yeni SOYY~t kıtalar•, Ri_c:J\<, 
hfldı~esiz ~irn1islerdir. l}ir:dd~n 

(Aı"kım 3 üncü s4vfado) 

• 



l,~A_S_K_ER __ L_IK~~..._.~~-t 
Tankl a arşı 

ı,ti »"Mlerln tanka JDiiMıvec-
çu mecaHIUının 103 aay dh ates deınetinı aalaniat da 

üshasmdald uç :r&lııba ıı.a mrdıir. ~ kurŞUlllar, kal-
retli bir makalemin mfUıbn kısım- kan taı'UI karşısında pencereden 
Jar nı, bug6D6n uetl 11' ile ll«Oi ~ir; idare etmek ise 
bularak, aşajtıd• telbiııeD ymııayı eonnıye bajlıdır. Şiddetli ve he-
faydalı say ıyorwn: delme müteveccih bir makinelı 

1 

Yirminci asır tüfek aıe.ıl de 

~ .. 
lııu 

Bu sene imti
lıan neticeleri 
çok fena 
Bir lisede 600 teleb• 

den 53 geçebildi medeniyeti. gaz, 1 YAZA N ı ~tankı tıörleteblllr. 
tayyare ve tank Em.llU Csner•I Tanklara ıwfa.. 

,auhanbalerı p kat eden pq.- Orta mekteplerde oldııjtu ""' 
muştllr. Guıa KlllAL KOÇl!R denin yel lfllste- lialerde de cBitirme imtihanla • 
80D ıoJil 01111 • rec:ellni llari.N- rı. nın muvaffakQ'ebızHk!e neo 
yac•aı düşünülmü.ştii. Douhet, ~or halde tankı~ ~·at~ tıc leıı,dii!ini yazmıştık. 
~ ekiın bır hava lıuôi yapıla- dell ıs mukayyettır; bır ııır- Bu hususta yaptığımız müteııı.. 
caıı na kanidır. J'uller aon aöeü me ft bJr yarma muvaffakıyeti mim tahkikata jlijre, liselilerin de 
tmlt :ıeaısın.in .ııoylıyeceiıne ıııan. hudutsuz dejil ır. Tank, her en- • ekserisi fen dersleriı:ıde lllUvaf-
dırmak kaydmdadır. Hakikat ..- aell devırecek oır llW:ı d~; fıık ~ıp ikmale nım1şlar· 
-... Son hadım bu uç ftledi 1ı1r ;randan kendi toııeu ·~ dır. 
lltildıalde en biyüık ı.lrl 1ıaia 6Ce yandan pıy.,ı.tnın de refska- Eacümle yalnız Haydarpaşa 
lllacaktır. Bu yuılara teldera tine milftakardır. Tank üzerine llwindeki 600 talebeden ancak 
bqı defi ve tartta Olılıil - açı.lan atet, n!fakat piyııd•mi de 50 si Yw:e Olltude 75 talebeden 
lan uklftırmak latiJıarum. Hlldeletebilir. Cilr'etle ve yalnız ancak 3 u muvaffak olmutlardır. 

Tank, QOk kele, ....,. ... bir .,._ Derllyen tankın defi t.op- Kız 19elennın muvaffakıyet 
tlbi:re aılf..ınt ifa edebilir. 

1 
ousan• cevap vennelt mecburi- nisbeti ıse erkeklere nazaran !az-1 

Tank, doıldutv (lilDdenberi u, )'9tlDde kalacaAmı düfiimnei ııe. ladır. 
QOk korku salmış. bueüıı de, b- ntlldlr. Tankın makineli ~ Jılaamafftı bu talebeler eylül 
ra zırlıhları h~tile. kartınu· jlile yakın topçuyu austurıruısmı devresinde imtihana gırecekle -
a çıkan bu dewı ateıtıerıe kar- dütüııea'Jer vardır Topçu kalbıı- rinden al&kadarlar şımdlden nev-
•'anmw tibiyecilerin ft teknik· bdır, serı a~ir, yakın medıfe- mıt olmamak ıcap ettığmi beyan 
tOerin -ıı ~ W.. ele Y1lrllf ibtı-Ueri çoktur Tan- t(ylemektedirler. Lile oJ«uajuk 
til ...... tın herhalde zayıa fllİİle almam imtiluuılaruıa da c:umartesi ırilni 

Tank defi ve tardında en an- lizımdır. Tank difli Wpluda kaJ. lıaflanıı-ktir. 
li vazife, t.opcomı•ndur Bu toı>çu kanlı olmalıdırlar, Vaa.i bir lllA- D~ taraftan bu yıl tatbik 
ide iai ıaıııan ııür'atiıie, manev- hın aald J de tin, manevıyatıa okınnıaun11 wf)amlan yem mıU-
ra klıbiliyetiBe w _. kii\lele- yükselrlıW, ında, ua'dıkça lwı talimatnamesi muıciblnce or. 

Toptan ve pe

rakende fiatla 

tesbit edildi 
Ticaret Vekili fiat 
listesiai tehrimizde 

tetkik edecek 
Fiat mürakalıe komisyonn 

dün ic ticuet mildürü Cahi -
din reisliğinde, vall muavini 
BalAk Nlhatba ff lıaledqe İll· 
tJset llllidlirüaila .ı.tirüile tep
lanmışıır. Bütün maddeler ü
zer ode &üccarlara ve peraken
ılecılcre bırak.ıJacak ürlal'Zll 
kat'ile$851 nisheti - defa ıiL 
den ... ~ritmi• e hanlarm .,.... 
kıt Hybetmemek içın Vekiıle
te pnderilmeıae i ve vekil ile 
1( tkant mudtirii tanfıatlaa 
fehrimiade tedıik edilerek d•
hal tatbik sahasına konulma
sı kararlaşnuştar. 

Diğer tnraftan diinlrli top
lantıU. Amerikadan pthdi • 
il demirleri lıüküıııe11za tea -
bit eti" gi fi attan fazlaya satan 
denıir tüecarz Baki Tezcanın 
alll1eye verilınesine brar 
vermişt!r. 

Akdeniule 
Türk malları
na sigorta 
Vekil dün de tetkikleri-

ne devam etfi 
Ticaret vekili Nmmi TopçuoA. 

lu dün teşkilA tlandırma dairetin
de meşıı:ul olarak tetkiklerine de
vam etmiştir. Vekil fındık, hah 
ihracatçılarını ve deri ithalatçı
larını kabul etmiş ve görüşmüş.. 
tür. Fındık tüccarları, ihraç edi
len malların fiatlarının geç tes
bit olundu.ğundan •ildyet etmif,. 
!erdir. Vekil bugünde tetkikleri
ne devam edecelrtir. 

Akdenlze ecnebi şirketler ta
rafından sil(orta yapılmaması il· 
zerine Türk mallannm yerli şir· 
ketler tarafından siRorta edilme
lerini temııı ıçin de Tıcaret Ve
kilinin reisligınde toplaııt;Jar va. 
pılmaktadır. 

•&L&DIJr& 

Esnafın muayenesi 
başlıyor 

riııin d ıt c 1 ıae f1k9 111 rJMlır. mi IOn taJya • Halıet har· ta okullarda yapılan eleme imti- I 
Tank n••" ... ,... dlnJe!ıe din - bile de aıılıyoruz. H inln, ıa;. hanlarında bir dersten muvaffak 

~ taM dehseU be1lıi W' 'erde rilıi cür'eWe tanka ııaıd.ırdıb 16- olanu an talebelerın; eyl(i) dev· 1 ~-··------.. '6.YüW Etli• Tank -b lbi r11ıııü4ttr. Meselmln atı halli naiııde tekrar tekmil derslerde' 

Ay başından itibaren şehrimi
zin tekmil semtlerindeki ıeyyar 
esnafla dukkancılaıın umum! 
sNıhat ciızdanı mua enesi yapıl
ması ve ıhnat cüzdanı olmıyan
ların hemen muayeneye ııönderiL 
meklc eı ab r ~alı tırılmalan 
dun tek ı b e ıye şubelerine 
tamım olunmuştu . B kabil 
müstahd n lel"i Y.anlaruıda ça
lıştıran dl kk cılara da ayrıca 
ceza veril ektır. 

lllriılwmzttır, ailih bu mtıa ııa- refakat pıyadeiiain dW topçuyu imtihana ııtrmet ıııecbu l tinde İnşaat durdu lebe ettiAi anda tankın verdıAi 811 turmuile veya topçunun tan- kalınalan bır QC>k talebe ve leri-
nlııu Wee uıım. ~. Fakat bu kı tepel•meeUe bır ekle baAla • nı Maarif Vekiletiııe muracaata 
ı.izi luiiızırda y ... tmalt millnldizı Rlyıor demektir Şid bır ma- mecıb l>u'akııııftır. Belediye inıaab harp 

sonuna buakıldı 
~ir. baıp '8criiıbelerlni bu- kineli top a&eşilıin tank iberlıı- Veliler, tüıbe\erln; yalnız ma-
ra tesırı tıiiy6ttCr, ~ki tesiri çok daha manevidir. vaffak olamadıklan derslerden 

Tank, yWıaelt .orati ve arazi Piyade at ten korunma çareleri imtih~ t&lıı tutulmalarını iste-
ye hildaıQetı nisbetiııde hem a. dilşün rken, tank ne eden ııeL mışlerdır. 
~ • .auteelliNir, ~ ._ d!Aiııı ıw.ıediılı bir aıe bo wı Veüiet keyfiyeti tetkik emek-
aayecle tfılıi e MlıMında bes1wı- e,..ıt rııedıurıyeıtıidedir Zırh tedır. 

Şehrimbde han, aııı ıınan, 
ev ve dukkan inşaatı son ikı ay 
~inde hemen tamamıle durmuş 
jpbldir, Ezciımle geçen yıl ayni 
iki PJi da muhtelif semtlerde 56 

1 
yeru inşaat ve esaslı tamirat ya- I 
pıldı14ı halde bu yıl ayni müd -
det ıarfında adece 18 ınşaat ve 
esaslı tamirat yapılniıştır!~ 

Floryaya bir Rumen 
gurupu talip oldu 1aı. Yll ek kııdıretindedir 81 - her vulyette ve her ateşe brwı -------

yük hartlte tantııı hareket a;~- eırııılyet .ermez; bir tam. vuruş V t LA Y • 'f 
.u mahduttu, ~ sevkulceyşi tankı ademe suriiklı ebılır . .Ma
l>ir rol bllılaı rlj Tlll5k hak· ııev atı yüksek ve yetitkin bir 
kında karar ~ ~ ıa.- topeu, hele yakın mesafelerde, 

bnııMrmz ı.aJt llllr'atille tank izerilıde isabet •lacagından 
at ettirmektedir. Tank. haıı> emin olmalıdır. Kara ~lan

IODu teılcilderiM llöre. pıyade ile nın yerini bilmek tank içın im • 
lıeraber haq> eder. Saatte 20..60 kinaızdır. 
kilo--. 18"R 1ıir ~ mu- Mılitarwocıhenbltt• 42 nlMDA-
harelıe alanında ~ IZÜll • rııb Nl'hnmwh •ppklV' Qalr ıa
denberi yunı.,U. urıırııu deılit- zıda 1~ Sovyet nlaııevratarm
ünniJm !iV..,_ ~ da m~. rol ifa eden s~IAhl:ırı
ııuımiıia mu? Tank pqllllye her na da mtikal ederek dıyor kı: 
•tediAi yerde 9e anda yarclzm e&- cÇolt da lıaqı ihtiyaçlarıııa •Y· 
-lidir. ırun oJmamakl• beraber, ııllrdii-

Taat, idevini rac: •dlı clı iCln iiimuz manzara hoş bir tesir ya. 
lıeciefıeı &öreOilımelidir. Bilinmis pıyerdu. Bir tank takımı Xlef 
7eD bir azıızi4e 10D aur'atiııdesı diblüjünde yürüyor, bu l(ldlt hıı
lııtifade eden taaıwı her çıkan va- kiki bır para da arzedıyordu, sal
alyeti kl'fllNT!Au güçtür. Tank.. da, solda diRer bir kısım tankla* arauada anhı7791ia lııoMy de- rın. ZD0 metre ınde düz ve 
lildir. Tmk, ~ lla1lerde lrör bıtaz kabarık otlarla kaoa1ı bir 
.. aabl*r. Muharebe, -- yerde ahşap bır kaoak birdenbi
Y'll bmlıenıez. Haaıda tank difil re açılıyor, Jı.utudan fırhyan şey-
ı!!Mıın fıtlw'aeab aletin ıe.irinl tan ICibi. bır tank cWıi top çıkı. 
talHt ınireHebabnın ruhıuıda Y• 10f: ve 1liO metreden ateş açı,yw, 
.. tms!ı i=tinı da yoktur, Dd tank muiıarebedeD hariç! ~ 

C.n•v•r düdükleri tec
rübe olun•cak 

Viliyet pasif lrorunma koıni&
yonu dün vali ve belediye rew 
Uıtfı Kırdann r~de $Op -
llpmış\!r. 
Koınısyon, eJli aatın aluııp teh 

rlmızin muhtelif semtlerine ko. 
nulan l"!!lı&var düdiıklerinin i$
leylflni denemek üzere bir tec
rübe vaııznayı brarlaftınıuştır. 
Bu tecriibenın yarm ve yahut ö
bir giin icrası muhtemeldır. 

Don•nm.mıztn talimleri 
Yavuz donamnamıza ınellBIJtl 

dijer bazı cemiler tarafından 
yarın Büyükada ac*larında top 
eadaht talimleri yaııılacaiı Yi
Jiyek'e Kartal ve Adalar kay• 
maUınlıklarına. Liman ~in
ce de vapur kaptanlarına bildiril
mlatir. Bu civardan ıımıiltırin 
ııeomesı menedılnııştir. 

Buna sebep malzemei ınşai • 
yenın pahalılı~ oldugu 1jnla.şıl
maktadır. 

D taraftan bo a 1ar da 
~ tltl•pn11 old ~an ev. 
Jer savflye yıiiterlnde bulunan 
ev salı,ipleri; cepheleririhı 00-
yanması hakkındaki belediye em
rini de bu yıl yerine jletireme -
mişlerdır. 

Florya plajlarının el an • ı4na
ma şi'kAyetler do urdugundan 
Belediye reısli~i yeni yapılan ga
zino ve plıij da dahil olmak üze
re telımil Florya plajlarını bu-

;r. kira a verecektir. 
İh yıllık lr.ifa içın plij ve ııa

zınoların he eti umıııniyesinden 
Belediyec:e 46 bin lira istenmek
tedir. H&len pl&jlara bır Rı.wıen 
(l'Upu talip bukınmalWıdır. Fa
!kat bu ıırup fiatın yüksek oldu. 
~ da ileri .1Ürın81rtedir. 

...................... , •• , 4 t 

Küçük haberler D er taraftan hari>in -inkişa
fı ile beraber; telırimizdekl in
IUt işlerine alt taahhütlere 1

-----------
raRtıet gittikoçe azalmaktadır. ı *Bu -1cfam Em4wömi HaUcetıin-

Ezcümle 90 bin lira aorfoluna- ı de NUJ'U Safa Coıktı.11 tanıf1n
rak Şişhane kar•kolunda yaptı. dan Milli Bırlik t11et1.z1du biT' Jcon.. 
nlma&ı kararlqtırılan yenı Be- fmma tıerilecektir. 
yoglu malmüdürlu,ılü biııılll ve * Onhıeıaite aakttlUc katnplan -
malive tubeleri ~tek ta- nm bu 111ı çadırlı kamp olıırak( 
lip bile çıkmamıştır. 

/\ym aııre!Je belediyenin bu Pf!ldikte 11apılmcıaı kanıriafClnl-
kabil inpatına da talip zuhur mlftıt'. 

Tanklar araaıDda anJaena n11 teki tanklar, yapacak bir bqka 
'811 t+wır, bu da mnm bir va- it de bıılaınadııklar tank 
aıta aaytı-z; ıe1alz aacat kıla ciifii ~ saldırıyorlar. Son sa- 'f 1 c A a 'f 

et:ınedıgı •iilerek acil olmıyan * Vali 11e Beledıııe reisi Ltltfi. 
tekmil işlerin .lıarıbin 80lluna te- Kırdar düa Emi11ÖRü Hcıllcni ift.. 
bir olunması kararlaştırılaııa - flat& ile, Eminönütıdeki m11ııak.-

w-ı-te lngrpıpıııya lmkin ve- nlyed toplar yıldınm «ibi ıııQ. 
lir, ber andaki vuiyf:ÜD her il. reUebatile bırlikte yerlerde .kay
cW iç1za aychnlatılmut da bitil Doluyorlar, tank ~ ka
deılikür. Tankın .. ylıiımdeı ai- pak üzerinden 8'}'n1ıp ..,.. 
dılı a&ııeiıı w.den tlllldlllai lıi1- ft altıakiler de tanklan cülenlı 
_.ııji ZMıaDlar oldujtum.ı met- ~luyorlar. Bu eAleDceli vnzi.. 
IMır tazıır.qıların yuılarıııdan an- yet, 41kıirından urkerek alaca cz. 
lm>z'113. Tank mürettebatı sar- kan bir avcının halıne çok ~ 
lllır aradnin lruıatı bu aüçl6- ııer. Bu filıni biz de jfÖrdi:tk, fen 
ili arıtınr. 111 y"4111'in omuyaa ço i«!Tlers kadirdir, fakat aaıl 
mümtebat 11;ın munftaltiyet llllz tılblyecilerindir. Tabıye ve 
101t clalıa udır. Bu aüçlil#i Huar teknik mllvui yürQınelidir. T• 
da -• ve bim yenmek ta.. lim ve tertıiye, daima ve daima 
lıüdir Tıınk ~tı ictn dirt lıaetet lıulıl lbfiyaçlarını P
yJ( mi.itelleifyet ıaüyenlerin hak- de bulwıdurmalı4 r. Mevzi har
lıı •iıldir. ltuıt'et aaluıaı w bh' binin muvafıfaluyet&el'i cie çeroe
zlıllrbinde.n bılııınak bedeli aee . velidir. Tahkimatın bir ızuılau. 
mek ft •" mtllar anısında p.. ru, müttttebatm fırsatları, ban. 
den kaJllııeL k tııık flltin Wr (AT'lceeı 4 iRci 11e11f .... ) 

tıı:. kat tahta köprii.11ü 11e bul'Gdııld 

Romanya yeniden Tıftltr o N t v E ast T s ı ~r1aT:ı'=r~11 ı.=: 
ve Y apele istedi 'F k- .t I I 'ti rü11ü11 11esaıti nakliyeye ait olan 

Sdırinıiııde bulunan Tieanıt • uı e ere• ınm• ıeraı orta 1cum& da ~mif 118 aeı'-t-
Vllıileti atandardiilanoı ,ıniidü - Bu yıl üniversite fen fakülte- hı'. 
rll l'ıınık Sünter Oln -alrtam An- si.ne yazılacak olan talebelerin * Türkiye - lstriç1'e yeni kliring 
I;ıraya döıımiiPür. Borrumya hii- muhakkak li!elerin fen tubele- u1c1rman diia giimriikler'e friı-
ldUıaeti :yeııideıa tiftik w yapak rinden mezun olmaları icap et. diriltniftW. .l.ti tolcu ..ıa,_ 
lnemlttir. Yeni ısiktarların ili- ınektedir. Halbuki; liH fezı lll· - göre lıcıflatlllf o1D -
vesile ilk tlparlttald 1t110 tem ya- beleri talebelefi u oldııAundan feier ,,..ı .. ı. .... llMlıııleriu 
pat 3000 tona " • toıı tifUk edebiyat kolu mezunlarının fen tMıi oı-,,-rc w ,,_ fata. ile 
ele leılO tona çılmıaktadır. Yeni faldilteaine ve bibnubbele fezı 
slparı.ıle buıllrılerde tüecarlar kolu mezwilarının da üniverai- ~. 
aruınıla taksim edllecıelı:tlr. BD. tenin edebiyat ve hukuk fakül· * llfımlıllı U- .ReiıJljJi idııN 
1518DJ'abların mühim nriiba}'aala- telerinc kabul olımmaları veki- teli .R..tll ~ w fıota-
n tifUk ft y..,.ıt piy ını -ı letten ~tir. Ke~et tet- ı. tdo7W feflifirw de Şeıı• AJt. 
~. .kik. olunıııaktııdır. illi ıett- .,.. rılllıııleiınlW. 

rahUe lıııib .--. Mltıac &la 1 tanm ılıtll mit llqzr lıa,rzr, te
_. evhanızil lıza olmı#"jMp • !ip-., 7olı. 8lltla h :ıı.ı. 
t•l..-1 

-·-· llfil sluftan llıant. Si1ı-
- 1.1 - leria .. ..., - - faalz.. Dzı.. 

.Nllıih Plail - ltir tarafta l'DJI ~ 1 - .... ,.,.. 

lzaırlaazyor, hir taıaftaıa 4ıa - cazz1armı rlrnz 'tı • w nrT 
dişeli eadişell dfittinliyordu. Btraflarzada lıir ıf'!pz:nlzlm ı111zı. 

Bir aralık kamu 

.... IHı;ykele h•ır. ...... 
, rini takdir edebilmek icizı Je • 
• •İPiie &örmek lizınadu. 

••• 
Göz işaretinden aalaauyan a

na iaahatz hiç ..ı.,-. 
• .. 

Mutlakiyeti demokratlarlzıı, 
Cumhuriyeti aristokratlarla ida
re etmelidir. ... 
1-ıarı SQ'mak dtıil. tart • 

-t lizımdır. 
• •• 

Hiçbir partiye mem11p olme
'-iml söyliyea ııisia pnırtidea de
lil demektir, ... 

Güç olan mücadele safhası de. 
iıl, aıavafiakıyet safha ıdır. 

• •• 
Her ııe1ıl• bo:rwı- ölcüsii -

niı aldıgını söyliyen miDet, hiç 
bir ııeyle bey ölçiqınemiştir, 

• •• 
Paralll olmq aa ııaillet fakir ıle-

illdir amma, vatanpel'Yft ol • 

işsiz ve taşralı 
olanlar 

... 
Gözhrialzin yüümibde-

smın hikmeti, geriye detil: dai
ileriye lıakmak lkım pli

0Ji"b 
ıleadir. ... 

Ba ncisıhr, 7i ml alta 7Q1ll" 
da kadim memWr.etine tanıı. 
kırk iie Y8'1Dda ııduu biltüzı ııi
yası Aleme duyuran; cBell )dır 
aenin adamı defıilim, ınemhlıetı. 
ada111Jyım!ı diyip her rer-• 
kendini 1&7'1l'Dl7f .ı.zı. tarild90 
nn -.ıal '8Jbın diye andık..,. 
Fransızların klasik djplomııb 
meşhur Benevan Pnıui, Talle)"
na _ Peripr dubaı. Sari Morio 
.ızutlr. 

Bir samaalıır eillftPI lıtieflk ...... 
magında oynatan bu diplomatzıl 
vecızelerinden FraD81Zlardan P. 
yade ,Almanlar den alınqa .,.... 

SELAMi İZZET SEDE9 

4 Çocuğun de-
• 

nıı macerası 

Belediye bunların tes· M•rmcra açıklarındaı 
bit edılmesini bildirdi Mudanyaya kötürüldü 

Şehrimiz n her semtindeki iş. 
siz ve ~ .. ı ı asın tesbü olun
maı.ı kaymaka klara bildiril
ınışür. 

Beledı} e re lı i; şehrim zde 
hem fazla ka 1 ba k olmaır. ak ve 
hem de b , a ın Anadoludakl 
imar i lerınde çal"lmalarını te
min e 1 k lizere şehrimizae
kı tekmıl i z gu z t ralı arı 
meml ketlerıne aevkedecekttr. 

D&Nl& 

Fabrik• ve havuzlar 
•melesi 

Denls.Yollan idareli İılUllye 
fabrıka, ve lıavuzJaından - a
melelere yol vene.iye başlamzt
tır. Bu suretle yüzde otuz zua. 
.betinde tensikat yapılacaAı IÖY
Jımımektedlr. Bel" twafın iltiıt bir 
uımamnda açıkta talan uıele
ler sefalete d~ ba
hlale alikadarlara aıii.r-a ede
celderdır. 

lstanbul • bmlr nferleri 
Denlzyollan id-1 v ... se

ferlerinin l&gvından sonra İs -
tanbul - hıılir hattıoda çekilen 
vapur sıkıntısını önlemek üzere 
İstanbul - Mud - a arasında ÜL 
..,. va~ JenDe Ulw"711k. ~ 
lln Konya vapuruna Jlletlniye 
başlamıştır. 

Cevdet Kerim yann ek-
fam bir konferans deha 

verecek 
Sinop mebusu Cevdet ltaim 

tııced11ı yarın akşam Bakırköy 
Halkevinde biilolmetiınizin ha
rici siyaseti hakkında liir kozı
kw ,,erecektir, 

Sama yaaa turan Rııstem, Sa 
lıihaddın. Ektem, Şerafettın. Rıd• 
~an. Tahsın ve CaL. isımlerın
de ı ı ~uk evvelk giin Yen•· 
kapıdan tıaııdala binerek -dent&C 
·~ılın !ardır. F kat •kşam o UD 

ca Rustcm Salahacwin ve Ek· 
rem ın hı ı ikleri sandal ıı ı ı 

tlonmiiş fakat dl~rdöt \ Ç()CUğ:ın 
ı.andalı k.:ybolm~tur. Çocuk · 
.ar ,babaları polise ve limana mii.. 
r!K'aat etmişler ve Marmara 11-
ll'lan.larlWI telgraflar çekllnıiştır. 
Nıhayet dün Mudanya liman re-
ialiıllııde bir telııraf ~ır. 
"Bunda, dört çocurıuzı blacti!i an• 
dalın sulara kapılarak Marmara 
ortalarına sürü-k:Jeııdllf ve gece 
_yarısı ntatibuldan Mıidaıiyaya 
Jlcfezı oaa. ..,, motırizıiio c:o
OILkl.ıırın feryatlarını dıı,ııaıak u 
'e'«'e'"i bı1arc:ilb ve unda • 
bı:i da yedebe olarak lludan • 
ya limanına teslim edlldl,ti blldl
rilmlştır. Çocuklar bJllÜD lima
nımıza geleceklerdir. 

Fiat konuru Mite su 
btmıyacaklarmıJ 
~ cemiyeti lıelecib'eye 

muracaatıa lilt flatlarma 'nariı 
konulmasuu lsteırıiftlr . 
Buııa Mbç; büyüt manclr11 ... 

btpleriııin ııiitleri ııcuza vermek 
suretile küçük elllaf& rekaıbeL 
leridir .• 

Fiatlar te&bit edildikten ııoııra 
küçük esnafın; biiyiik mandıra 
uhlplerinin fiatını bu1-k için 
autlere su katmak &ibi bild e 

1 

batvurmak eareaine IOııuın gür 
mtyecekleri cfiitiiııceatle beledi· 
yece icap eden tetkikler yapıl
maktadır. 

.N. OT L A·R· 
' 

TAAttttl1Z 

DEV&t 

lllr 1ıe1ıılr .... CI' 1 
Kmm5' olmalı. Kmnea ılııma 
plımayz tavsiye ederler. Ba a
nU. aııtt.aıslr .,.. mllteeaftıı 

fıeyvapı. AYdh fıir eoeuilz da 
;ranlamzt! 

ta ................ 11•-··•=!llılll .... ...,_... 
N•?nslla, ._ t•" 'adı• 

Ulrll Mlrll ........... ..... 
Geldi, ,. .... t±Hıd lıw 
...... & 

Dı..lediın, dinledim. 
- Ne denizı, ...... s....... .... ,. • •• 

- J)9jla - plıi 
pliıo ... ·--- ....... lıea la He - • npaaz, 

-s-... ...,.. Wna ....... 
rime lıeku _, 

c- Büa:rzm ' 1 = 

c-Söaümii ..,._ .... , 

- Efeadl, korlıarım .. zılkAlt dPlaa ...,. .............. 
kıyılam11aeak! Dedi. ..._ Beri pldiilı;f ~ • 1 
Aınea yerindea fır1aı1z, ........ JWlar, NeAl ,.f ppkr fı:Uyor • 

ni dlirt açarak ıertla: -? AlaUannıı lıUe r-.. 

Artık, lıeyplmle .. ... • 
vüs ve talZl'l'IUI ruhn h_..,• 
ltallıd aldı. 

M•e....ala: 
- laaaalardaa .-re, ..... 

taunu: rulıa ha,......ta, ee • 
aıadata da sirayet ... Ge
~· IHr ırapnr, .&raa...W. 
köy ııalıiliade lıir .,.m-ı 
taarrua etmittL 

ALiCEN&P 

BA&BltlE'f -----
.... iciıai dilmeni isterıllm-
8-i M ...... ,., kz--•• , .... k·'• 1 •··· 

•- Katlnea e lezımım1 

·- Bir ~ .... belli ..... 
Yaifeleriadeıı lıizıi, ea •ak·d• 
vaifeıl ev.lenm.ktir. Bır ıeac 
.. enizMle ....... nilaa1et .... . --. 

cO.... IDttlm• 
c- Ter- ele a,rni ll'd"ı 

l'abt ..n,..ıarca seac ta -
.... vanzn lıir cu-i .. od
ı..w :rar• .,., ...... - ~ ., .......... , ........ 
..... 1 3 1 •·' ···-

c- E leaaiye dair ' 111 41la..... 
- Bznk bzada r ..... in, -

.... IJI lıir Jıaca -· fevlılılWe 
lıir putl. 

c- Paşam sö1Wizzz. ben w. 
~ tenıiJenzm. Hele •Pıır
tl. J•)tZll&lı ~ Wımiyoru
BYlezuzliJ"U IJI• Belki hatHzr, 
1ıetkl f- .7•Pl7enun. ve llellı:l 
pişman elımım, fakat ne liy._. 
lelıla ,..,......, evlenmly- -
il& EYm r-aJI h&me by•11m. 8m .... ... ezbnmu..,., ... llırlm• lıeni arldı ...... ,.,....__ 

- ..... -vele •' ı'r 

- •o, yem !tir haber mi nrT. Yııhus lılrl 1ıı111,__ 
- Haber fala yok amma, -- - Raif ml?-

talı!Ua ltir prtiltil ehhıja - - - Bayır, onun blltllii muluık-
hakkak, Ekmekçi bugilıı g- kak... Teyze itin farkında.. 
herkesin apmda Mz işi• --..u.. - Nedea IÖyleml;yor? 
Pu ııiyledi. - Kela;y ınz 11)'1-ek... O •· 

Amca bıışznı aalladz: aayor, lıen de oau llbi ıım11J9-
- Allah Analı! .. On lıeş Jirıııl ram. 

sündilr kiımeU9 - Ada cık • Amca RSıqorda, -u;yeZ'tla 

-~ i~ idi: -- ~ lçiııe de tılnızıwdn-
- Ben uıl ne1e tatıJ'WUDl lıi- Dolaf1)'11r, balzee1e çzkıJw, sök. 

ll1or m•un? yilsiizıii ~ ... Bava dar-_.._ ,._,........._,, b'- L-11....eL... 

- N01a ""7-1 •- ._.,_ "'- -
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Kağıt meselesi 

Almanyaya yaptlan 
büyük hava bask nı 

İngiliz tayyareleri, Hamburg, Bremen Frank
furt, Essen, Hanovre, Duisberg, Strekrade ve 
Caştrop'u müthi~ bir surette bombardıman etti 

Londra, 19 (A.A.) - Hava ne
zaretınden tebliğ edilmi~tir: 

Sima! Alnıanyasında ve Rhin 
mınt;Mkasında dün gece İngiliz tay
yare filoları IIamburıı .. Bremen, 

1 
'Frankfurd. Essen, C:ı.ştrop, Strek
rade, Hanovre'yi şiddetli bombar
dıman etmk ve hava dalı top
larmın kuvvetlı müdafaasına rağ
ll1<'!!1 benzin depoları, kuçük gar
lara elektrik depoları ve santra
lına ve demir yollarına taarruz
da bulumnu•lardır. 

Brem en 'de 1 O dakikadan az bir 
müddet zarfında 2a0 bomba atı
larak petrol deJ>Olarında büyük 
infiliikler ve bir çOO< yangınlar 
çık nlınıslır. 

Dak'laroaki benzin depolarına 
bombalar isalbet elmiş ve 130 ki
Jomctr uzaktan "örülecek ehem
miyeti' Ya1>ı;ıınlar çıkmıştır. 
Bombardıman tayyareleri Dort

muncl'un dv~u şimalindeki Cast
rop'da ve Hanovre yakinindeıki 
Misburı(da petrol d<>polarını ve 
tasfive tesi atını bombardıman 
eLmı,.< rdir. Bir elektrik santı
ralında infilak vukllbuLmuştur. 
Ta varC'cilerimiz infüfı.k sesini 

3000 metre yi>ksE<kten du·yımuş
lardır. 

Duıslıeıw'in şimalindC!ki Ster
zadl''deki benzin depolarının üze
rine de mut affakıyetli bir taar -
ruz yapılmıştır. Topların obüs 
naı r·aı..ırı baz• tayayrelerin kanat
larını del~iştir. 

Rhcnanie ve Ruhr havzaların -
da ;•apılan diğer hücumlar dn gar 

!ar ve iaşe trenlerine isabetler viı
ki oLmlJ>ltur. Bır trene üç bomba 
isabet etmiş, vaııonlar berhava 
edihniştir. 

Keza tayayrelerinıiz Ha.m:bu"I( -
da Sbillau elektrik santralını ve 
büviik bir mühimmat fabrikası
nı bombardıman etımişlcrdir. Bu 
fabrika yanmıştır. 

Londra. 19 (A.A.) - Londranın 
salahiyettar menabiinci ıı haber 
alındığına göre, Ingiltc:. enin s:ırk 
sahillerinde yapılan b;r ~Gc1.1ma 
takrıben 100 Alman tayy.ır~oi iş
tirıik ctıriştir. ingılız bt·.l huv- · 
vetleri altı dü.şman tayyarcsı dü-\ 
şurmüştür. Hava müdalaa ırp
ları bir yedinci tayyare duha dü
şürmü;;tür. 

Dü~man akınının ba~ıca ,;ark 
sahillerindeki tayyare üslerini 
istihdaf ettigi zannediliyor. Umu
miyetle ha.ar çok hafif olmuı;
tur. 

Madrit, 19 A.A.) - Elceziıe
den alındığına göre, Laline1'd~ki 
Ingiliz konsolosu oradaki İngiliz 
t/oaasını 48 saat zarfında Cei>e
Jattarıkta hazır bulunmıya <la -
vet etmiştir. 

Ottova, 19 A.A.) - Kanad.l Baş 
vekili Kinıg, harbin idamesi ıı;in 
Kanadada bütün insaniarın ve 
mallarltl seferber ediln.('si h11k.. 
kında hemen derhal parlamento 
ya bir kanun projesi tevdi tn;le
ceğini bildirmiştir. 

Mecburi hizmet, yalrı ;z Kı.nada 
için muteber olacak ve deniz a
şırı hizmetler gönülliı esası ile 
idare edilmekte devam eyliye
cektir. 

Ablukanın Tesi ri 
BIRCOK Mf~ilEKETLER YAKINDA ACLIK 1 

TEH'LI KESi LE KARŞILAŞACAKLAR 
Londra, 19 (A.A.) - Londra 

8iyasi ma.lıfillerinin kanaatine ııö
re, Avrupa !atasında bu sene re
lrolte o kadar fena ve İngiliz ab... 
lukası da o kadar tesirlidir ki, Al
man va tarafından ~al edilen 
Avrupa memleketleri önümüzde-

ki dört ay zarfında açlığa maruz 
kalııcaklardır. 

Norvec ve Be.lçikada yiyecek 
kıt!ıgı şimdiden kendıni göı;ter
mi.\ e ba>lamıştır. Londranın res
mi mahfılleri, aç kalan halka var
dım için Amerikay1 mürJcaat vu
kuuna intizar etn1c ..... 1. •.11rler. 

'Sovyetlerin yeni · Aln~anya-Buloaristan 
Roma Elçisi KültUr anlaşması 

Bugün Krala itimat
namesini verecek 
Roma, 19 (A.A.) - D. N. B. 

Yeni Sovyet büyuk elçl,i G;rel
kin, İtalya kral:na itin,atname
siııL pcr.şembe gunLi. tl'vdı etie .. 
cck!ır. 

!tıılyan siyasi mahfılıeri, iti
matnamenin Italya ve Arnavut
luk kralı Majeste Vıct.>r - l!:.ııa
nuel namına tanzim edıLııesıle 
Sov.vetlerin Arnavut!u~un ltal
yaya ilhakını tanımak•.a ol:lıı -
~unu tebarüz ettirı11ekt-"'Jtf. 

Digcr taraftan bildırılaı,.:in2 gö, 
re, iımatn.ı.meııin tah<lirnı mera- 1 
simi R<ıma haricinde vukua gele
cektır. 

B. Millet Meclisinin 
dünkü içtimaı 

Ank:ıra. 19 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugun Refet Canı cı'in 
'ba<ıbnlığında toplanarak ha
kir 1 •r kanununun bazı mad -
del ' nin dcği tirılmesı ve ı;e
ni bazı hi.ıkOOı.Ier ilüvesı. , .ti
.Yet tııısusi i.darC' !erinden ~ 

alan memur ve muall.nılerin te
kaüt maaslarına ait kanuna mu
v~kat bir madde eklenml'sı hak
kııtdası kanun1arı ikınc' rrtÜ7.a .. 

J<er ruıi yaparak kabul evle -
mi.ştir, 

--~n-

Andorre Cu r huri. 
yetinin istikbali 

M.ıdrid. 19 (A.A.) - İnforma
ciones gazetesi, büyi.ik harCTerle 
bir makale nc•retmiştir. Bu ma
ka!C'de bilhassa U rge ı piskoı>0 -
sunun ölüınü dolay.Jile Aııdorre 
Cumhuriyetinin me~Tu hüküm -
ranhk hakkının İspanyaya ait 
olacagı beyan edılmektedir. 

Dün Sofyada imzalan
dı hitler nişan verdi 

Sofya, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Almanya ile BulgaristJn ~ırasın
da kültür ani masın.n bugün 
imzası münasebdile Pr. E !lof, Al
manya elçisi \ .. ,n Richthı1fen'e, 
bu anlaşmada, Alman - Bulgar 
do.stJugunun, Avrupail. n yenı ve 
adil bir nizam bekleaigı lı.r anda 
tahkim edilmiş yerıi bır bürhanı
nı görmekten doğal" memnurıi -
yetini bildirnaj,:;tıı. 
Anl~anın imzasını Miitla

kip, Alman elçi i, bu münasebet
le Fübrerin Bulgar B•~vckiıine 
Alman kartalı nı;;anının büyi1k 
haçını verdigini bildirmiştir. 

BULGARİSTAN 
BİTARAF KALACAK 

Sofra, 19 (A.A.) - Başvekil 
Filo,· n:atbuata bcy3natta 'bulu
narak. Bulgaristaııın harbin bi
dıı \eti ııden ka hu! e• tı '!i barış ve 
'lıitaraflıık si,·asetı ıe devam nive
tiıı{le oldugıınıı bıld•rmistir. 

Kraliçe Vilhelmine'nin 
Lebrun'e telgtafı 
Londra. 19 (A.A.) - Kraliçe 

Vilheln ine Fran a Reisicwn
;ıuru Lcbrun'a bır telgraf çe
kerek Fr,ın,anın t ıamen yeni
den aı a~a kalkaca na sarsıl

maz inanı oldui(wıu bildirmiş~ 
tir. 

Lebrun \'erdiği cevapta şöy
le demiştir: 

•Halen aecirdii;imiz karanlık 
dakikada Fransa, müttefik ordu
lar tarafından sarfedılen kahra -
manca gayretlerin bo~a gitmiye
cegı ve Avrupa kın istikbal ve 
hürriyet teminatmııı bu qaııret -
!erde miiııdem~ oldıı·ııı ka11aati
ııi ıııulıafaza etmektedır.• 

Lisans talepleri 
Ticaret Vekaleti bir 

tebliğ neşretti 

Ankara, 19 (A.A.) - Tı.caret 
V ekıiletinden tebliğ edilmiştir: 

Son •amanlarda lisans talep
lerinin ekserisi telgrafla yapıl -
maktadır. Alakadar tticcarların 
işlerini sektedar etmem<>k için 
telgrafla vaki taleplerin is'afına 
gidilmiştir. 

Ancak birçok mallarımızın ih. 
racını lisansa tabi tutan ve 10/6/ 
940 tarihinde mer'iyete giren 
2/13477 sayılı kararnamenin su
reti tatbikine mütedair talimat
name mucibince lisans için vaki 
talepler mezkur talimatnameye 
ilişik for'l:iller dahilinde yapıl
ması lazım geldiğinden- ihr.;,,atçı
ların taleplerini bundan böyle 
formül ile posta kanalile yapma
ları lıi.zımdır. 

Tel,grafla müracaatlar yall'ız 
fevkalade ahvale inhisar etmeli
dir. Normal hallerde telgrafla va. 
ki müracaatları kabul edilmiye
ceği aliıkadarlara tebliğ olunur. 

Romanyadaki Leh 
mültecileri 

Biikreş, 19 (A.A.) - .ste.fani> 
Rumen makamları Beck'iıı lng'l
tereye gitmek üzere Rolmanyadan 
ayrılmasına müsaade etnıemilj -
!erdir. 

Yaşları 45 den a.şa~ı oldn Po -
kınyalı mültecilerin Romanyayı 
terketmcleri menedilmi~tfr. 

Muhariplerin Papa
bk'daki binaları 

Roma, 19 (A.A.) - Belçika, 
Fransa ve büyük Briıan; anın 
Papa nezdindcki mümessilleri -
nin binaları, ve Fransız ve Bel
çika sefarctlerine merbut dinl 
müesseseler Papanın İlalya nez
dindeki muınessili Borı.,'<Jgıtini 

Dueanı tarafından hi.ıı:ıaye edil
mektedir. 

İspanyaya iltica 
edenler 

San..5abastien. 19 (AA.) - D. 
N. B. Ajansı bi1d.ıriyor: 

Buraya ııl'leıı F'ransız mülteci
leri meyanında Yeaıuıeııny, Ba
ron Rotschild, sa.bık Hıariciye 
nazırı Lalvy ve Fran.sız ve Bel
çıka meb'usanı azası mevcuttur. 

Biitün San-Sabru;tien şehrinin , 
ve ci ,.ar şe ürlerin otelleri leba- ı 

lep doludur. 

Belçika Kralının ÇO• 
cukları Portekizde 

Dün, bizim eski mektep arka
d~ olau manifaturacı Niısiına
(iden sekiz metre ka ılar basma 
mıı saten mi, ne kaJ'ın ağrısı ise, 
bir ~ey almak icap etnıi~ti. 

- Vallahi, billahi ırıetresinde 
altnu~ paradan fa:ıla kazanını. 
yorum, eğer kazanıyorsam alt
mış köyün köpeği başıma üşsiin 
de elimde sopa bulunmasın! 

Diye tuhaf bir yemin ettikten 
sonra, kestiği sekiz metrelik şe
yi, kağıda sarmıya kalktı. Amma 
nasıl kağıda? Hani kırk paralık 
bi.r ga•ctc çıkıyor, işte onun bi.r 
!.uçuğu kadar bir kagıda._ 

- Yahu, dedim, bir seki:& met
re şey, o kadarcık kajtıda sığar 
mı? 

Gülerek cevap verdi: 
- Aldırma sen, ben sığdırı -

rım? 
Ve ne yaptı, yaptı, o, sekiz met· 

relik .şeyi. ezdi, büzdi.i. kiğıdt 
çekiştirdi, yatıştırdı, nihayet ve 
ancak uç uca bi.r paket yapabil
di. Fakat lıeıı daha paketi alma_ 
dan kıit".ıt birkaç yerinden pal
layınea koltuğuındaki gazeteler
den birini çekip: 

- Sen beuiın mektep arkada
ş.un, caıınn, ciğeriın! Ayni za -
ınaııda gazetecisin, sen de kağıt 
çoktur! 

Diyerek bizim, gazetenin bir 
yaprağını da tezg:ihtaki oğluna 
uzattı: 

- Davit, al şunu, hem okunm, 
hem de sonra başka şeyde kul
lanırr.ı! 

Sordum: 
- Neye fazla k.ıiğıt almıyor

sun? 
- Pahalı be karde~im, dedi, 

eski gazetenin bile kilo ·u otuz 
bese! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

r 

erikada. tevkif edilen bir 
Madr•d, 19 (A.A.) - Portekize Beşinci kol men.rubu 

~itınl'·t ılzer~. Beü.;i·ka kralınLn • • 

çocukları. İoı;aııya .hu~udun~ geç- 1 a z ı I er 1 n 
. mı.slır. .ı.\ı1n1yetler1 y1111nı lc:1şı - ı 
den mürekkep bulunmakta idi. 11--------------

• 
1 Fransız mukdvemeti fa a 1 i Ye 

(Baştarafı 1 inci sa11fada) 
Düşman cepfenın heyetı umu

miyesi üzerinde btİ\ Ü'k tazyikine 
devam etmektedir. 

Dün ak.şaırıdanlX'ri mahsus bir 
teraıkki kaydetınemı~tir. 

Bordo. 19 (A.A.) - Fransrıı 
radvo.:.u. oaaL 11,30 da Fransız 
ordw.unun mukavemete devam 
etmekıe lıulundugunu bildiriyor. 
Cen~vre, 19 (A.A.) - 1\font d'or 

tünelinden baska. Fransızların 
Jouque tünelini de tahrip ettik
leri bildirilmekteciir. Bu lki tü
nel, İs\•içre ile Fransa arasında
ki esas .muvasala y<:>Jları üzerin
de bulunmakta idi. 
COLOGNE BOMBAR-
DIMAN EDI'LDİ 

Cologne, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Ajanı;ı bildırivor: 

17/18 gecesinde düşman tay
yareleri Coloc!nc üzerine bir akın 
yapınıştır 7 oı\·;I ölmüş ve bir 
oof!u da yaralaı· ınıstır. Blr kaç 
hususi ev vıkılıııış ve bir kaç 
bina hasara ugrarnı-?tır. 

Alman\'acia bir mahal, 19 (A. 
A.) - Hitlt'r, umumi kararga-
hına vasıl oln ustur. 
ALMAN TEBİGİ 
19 (A.A.) Ordu yükSC'k ku-
manc!a heyeti teblig cdiror· 

Rio de Janeiro'da bir 
komplo tertip ettiler 

Wn•hington, 19 (AA.) 
Kinsi .-e Wichita kruvazorleri, 
Moııte-Video'ya gitmek ÜZl're 
Rio-deJaneiro'dan hareket et
miştir. Orada Nazi Iırk~•sı, 
New-York Tinıes gaz,(rsine 
nazaran. hükUmeti ele grı:ir -
mek üzere bir komplo lertip 
etıoiştir. 

'Dün akşam bir 
limon muhte

kiri yakalandı 
Dün akşam saat 18 de, Ycrı;ş

te iskele caddeoinJe, 6 numarada 
limon ticareti yapan Yuvan oğlu 
İlya Karakaşın dükkanına za -
bıla memurları ~iderek JirrırJn is
tenıi,ler, dükkiıncı limo:> oı,;.a
dlf(ıııı. orada bıılur.an 27 s•ndık 
limonun çüruk oldugunu. an~ak 
peraken<lr ol.;;rak tan~ı ;3,5 ~·u
r•Aştan bır kaç hm Hl \ ... ~t bi!tce-

, ~Hl 00\'lcmı.ştir. 

Lunenlle \·e Toul kale•i ;gal 
edildi. Alınan baı ıagı 8tra'burg 
kated«ılı üzcriııtk dal~alarınıak - 1 

tadır. 

Eunı..n ÜZE-r!ne meınuı.l~r bır 
zabıt }ai):lrak fl,a11·n Mil!i J~o
runm:ı l~anu \..inun :12 nci m~dcte-
>inc rr.uı alif harek ·tın tcsb't 
etmişkrdır Bl. su-:ı.cia llya :iük
kanda11 kaçıTli~, fakat, bıı·az son
ra yakalanarak hakkındak: ;a
bıtla beraber müddeiw·,1umi!ige 
verll.ı ı~tir. JAPONYA 

{B(l$tarafı 1 inci saııfada) 
miş oldugunu beyan ctmi~lır. Bu 
meseleler, tethişkiır faali.ı etlerin 
önüne geçilmesi ve intiza!rıın da
ha müe · ir bir surette teminine 
matuf bulunmaktadır. İtilıifııame 
Çindeki gümüş ihtiyatiyle bu -
nun ecnebi dövizi mı selelerin -
den de bahoC'tınekte<.lır. 

Kızıl haç geı:nilcrine 
verilen müsaade 

WashiPgton. 19 (A.A.) - A
yan mecli.;i. Kıızı1haç ı.:emilerine 
harp mıntakalarındn Si'\'n,C'fer 
etmek sa !ahi\ etini veren kararı 
ta;, ip et:ni~tlr. 

Fransa 
tareke 

- Almanya mÜ-[~s~ı~va~s~t~~ 
•· k } • !!!2 ' aızayat muza ere er·~ Kom u milleti re 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 1 
run'fuı riyaseti altında roplanmış 
\'e Fraıısanın bir mütareke ak- 1 
cii hakkındaki talebine verilen ! 
Alman cevabını tetkik etmiıı;tir. 1 

Alman hükumeti ·bu cevabınJa 

1 muhasamalı tatil hususundaki 
şeraitini Fransa hükü.metı mu
rahhaslarını tayin eder etme• teb
liğe amade bulunduğunu bildir
mektedir. 
Aynı zamanda Alınan hülr.ü -

meti Fransız murahhaslarını han
gi tar>hte ve hangi mahalde ka
bul edebileceğini :ıyrıca biLdire
~eğini de ilave etmektedir. 

Fransız kabinesi, murahhafilan 
tayin etmiştir. 

Bordo, 19 IA.A.) - Ha\'as A
.ianfünın tasrih ett>itine ı:ıöre, Fran
sız nazırlar meclisinin bu sabah 
muttali olduğu Alınan notası, bir 
mütareke akdi için Almanyanın 
koydugu .şartları ihtiva etmemek
tedir. Silahlar arı<:ak, bu şartlar 
üzeıfodc vukua gelecek bir an
Iİ!!c:o,madan, .ı·ani murahha.sların 
buluşmasından sonra bırakıla -
caktır. 

Bu st>beple, Fransız hükü."TJe
tiniıı bu murahhasları tayin et
nse· ıin, evvelce Alman şartları, 
.san,.ven muhasarr.ata ~oa \•eril
mesi keyfiyeti ile hk bir alika
s.ı. yoktur. 

Fran,ada çarpışmaları niha
yete ermesinden evvel 'bir kae 
~ün daha ~i'ir. Ateşi kes 
emri verilinrP\"C kadar araıinin 
ımühim lıir kısmının dafıa işgal 
altına geçmeoind ·n korkulo!bı
lir. Cenubi şarkiye doğru yapı
lan Alman ilerleyişi, Alman kuv
vet lerinın ütarckodeıı e\vel İ
talyan kuvvetll'ri ile ırübat te
n1inin1 ara.ştırdJıkları zanıHnı vL~r
ıneklC'dir. 
HARP DEVAM 
EDEBİLİR 

Bertin, 19 (A.A.) ~Alman i.>
tibbarat bürosu. Fransan.ıı mu
hasamatı tatil et.mesı zarurı ol
dug·una dair olan PPlain'in n1e
saiı hakkındaki tefsiı· hilafına 
olarak mütareke aktcdilmedık
çe muharebenin de,·am edece -
kini tasrih etmektedir. 

Hatırlardadır ki, Almanvanın 
1918 rne•indeki mütareke talebi 
5 leşrınisanide vapılmış bu :ın
C<>k 11 teşrinisanide ık:ıbu. edil
miştir. 

FRANSIZ HALKINA İHTAR 
Bordo. 19 (A.A.J - Frunsız 

hükumeti, radvo ile ncsredilC'n 
bir bevannamede, binlC'rce erkek 
ve kadının Fransanın sımalınden 
cenuba nakledi!:rr.esinnı ınıkan
sız bıılundu~'Uilu bildirmis ve bu 
sebeplm bütün sivillere, hakn 
rını emretmi tir. İ:a. st!n'İsleri 
buulndukları yerleme kalmala
ile sıtıhi servi~}er ve rıızan1 ve 
e::•.1niyet seı:vi ... ~C'ri temin olun 
mu.s ·bulunm:ıo<tadrr . 
ITALYAN MATBUATll !..~ 
TEFSİRLERİ 

Roma, 19 (A.A.) - D. !'<. B. 
bildiri ror: 

<::iornale d'İtalia, Müııilıl•' Fuh
rerle Duı;e arasında \ apıl n mu
l<ikat '.:ıkkında ;u yazıyı yaz
mıştır: 

İKi devlet adamı, moallakta
ki mc;eleler üzerinde mutabık 
kalmışlardır. Fransava derme
yan edilecek şartlara gelince, 
bunların bizzarure a((lr otıeak
ları tasavvur edilmektedir. Bu
nı.ınla beraber bu sartlar maglup 
edilmemiş fakat aldatılmı:; bir 
Almanya ve bir ltalvaya 1918 
de tahmil edilen Wilson'nun 14 
maddesinden daha geniş ve hak
lı olacaoklardır. 
Unutulmamalıdır ki, Versail

les de galipler Almanyadan ve 
Avustur:va<lan tahminen on mil
yon Alman ayırmışlardı. Alman
ya bütün mü.stemlekelerini kay
bebmisti. Yeni avni zamanda u
nutımamalıdır ki İtalyanın haya
ti sahası kendisine .kafi olmadııtı 
halde Ital.ra ·bütün miistemleke
lerden uuık tutulmuştur. Hal
lmki büyük Fransız ve İnf!iliz 
imparatorlukları yirmi senede 
imar ve iskiına muvaffak ola
madıkları araziyi pavlıNnıslardı. 

Yeni Avrupa nizamı bi7.zaru
re n li \ahdeti ve deniz aşırı 
toprakların ve siı asi vazı yelle
rin ha.kıkaniyelli bir surette tev
ziiııi temin edecektir. Uzun bir 
Avrupa ve cihan sulhünün mu
hık şartları bunlardır. 

ALMAN MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Bertin, 19 (A.A.) -- Gazete • 
!er, dün Münihde ittihaz edilen 
kararın neşredilmemiş olduitunu 
müsahede etrr,ektedirler. 

Frankfurt Zeitun" Fransa ta
rafından teklif edilen mütareke 
hakkında Almanya ve Fransanııı 
alacakları vaziyete müteallik 
son derece mühim bir kararn 
mevzuubahis edildiği üzerinde 
tavakkuf etmektedir. Gazete, ge
lecek kararın, talebi yapa~a ait 
'\lacağıııı da yazmaktad!r. Yani 

B~ .Jo'c!aki Fransıc>: ıükümeti si
ya • ve askerı vaziyeti bir defa 
oaha tetkik etmek ve tetkikatını 
Münih mukarreratile tesbit ede
rek neticelendirmek mecburiye
tinde kalacaktır. 

Bununla beraber, gazete, Fran
sadaki hadiselerin kendili.i\ırıdeo 
tasfiye edilmekte olduğunu ve nL 
hai hezimetin artık önüne geçile
miyecegini, bundan dolayı da ef
karı umumiyenin ı;ok uzun za -
man intizarda kalmıyacajiı fikrin
dedir. 
MUSOLİNİ 
ROMAY A DÖNDÜ' 

Roma, 19 (A.A.) - Mlliıihten 
dönen Mu9Cllini saat 18 de Roma
.va muvasalat etmiştir. Avni tren
le hariciye na,.ırı Kont Ciano ve 
Al:manyanın Roma sefiri Von 
Maokensen de Romaya avdet et
mişlerdir. Romada :\fusolin;ye 
merasim yaµıinıamıştır. 

Fransız donanması 
( Baştamfı 1 incı sayjada) 

berdevam .ıldu~unu bıldırn1ek
te<l r. Teblı;: soyle devam ed.i
yor: 

İtalya ile muhasamatın ba:;
ladıgı ilk haftası zarfında. Fran
sız hava ktl\' etlerı ve donan
ması tarafından bir kaç lt:ılyan 
denizaltı Ren.isi batırıl:mı,lır. 
La Cum'use ma yn ;ıemı ı bu ha
rek:ıt ~nasmda bilh ~ tema
yuz ctmıştır. 

Tunus ıllerinm \'e Kors· a-
nın aı;ıklaı-ında buhman a<ıa_:;ra 
duşınan t reıer ın uc • la
rıııa mukabele ulmak uz re 
Fransız donanma. l~ hava ,nw

,.t:t1cri, duşmanın ask ı ı \ ~ en -
dıis!ri.rel ıesuatına taarruz et -
rniştır. 

!tal) aoa bir mahal, 19 (A )
İtaly.n uınumi i<araıglth bılaı
ri.ror. 

D nız ke:,if tayyarelerimız bır 
du~nıan tahtdb.ıhırıni balır!llış
lardır. ~llı Atrıkada va~veıte 

bir de:: ı.- '" yoktur. Ş rkı Af
rikaaa J a i \an baua.gı erek 
hatlarımıza gır»ıye te:,C'bı)u.5 e
den tanklarm h aıes.nde bır In
gıliz koıu m~L~ bır muk::ıbıl 
taarnol net cesınde da~ttı;mıştır. 

Tay ·;,ırei .. rımız dı.isn!~n u::ıle .. 
rine taarruz eacrek uç tayyare..,.·i 
yakm ştır. Du:,nıan tanar3 rı 
bır ka>abayı bomn.ıra nıan eae
rek uç kad<nın ve birkaç vcu
~un ölünıune scbelııyeL vernıı;;
lcrdir. 
Dü~mun dün gece ha\ .ı ak.n1arJ 

yaparak L•~urı \'C Pıemoııte'ın 
merke.c:; ··ıne bombaie1.r atrni:'.'.ıtır, 
Kın1seyc bi .. ey .olrnamı.ıtır, ı1asa· 
rat pek hafiftir. 

---0--

Baltıkta vaziyet 
( Bcıştarufl 1 111cı sarı uda) 

l>a~ka Dunabur. ,,. tal, rO dıo -
geu. Tvul·ouJm, Talsr.."n 1 Rez.ek
ne \'C Loudseıı ehirlerı de i..ş~al 
üdılrni~tir. 

Rli?d, 19 ( \.A.) s."·.-et Halk 
kJJrı _ ı.ı n1cci1 :ıı !ku1cı reisı \'i.l
cin ,k, burav·a ;!eL'1'1iş \"e Rei..si
cun1bur Lilnıanıs ile temasa ~ır
mistir. 

T~lliıı, 19 (A.A.) - Es!cınya 
Dalıı ıye nazırı saat '.!.:! den 5 e 
kadar devam etmek u.er ışık 
~ôndürrne sa ti iW.n et.nıı~tir. 

Kauna., 19 (A.A.) - Dün ak
samdanberi. Kaun;.ı:;;'da ... iı.asi 
mahpusl,ırın tahli vesi ne başlan
mıştır. 

Belçika kabinesi 
toplandı 

Bordo, 19 (A.A ) - Belçika hü
kumeti azası, cenubi Fransaya 
gelmiş ve dün hld lop!antı vapa
rak vaziyeti tetkik evlemi.:;tir. 

/ngilterenin 
Harp kararı 

(Ba,makaleden deva·mJ 
ninin Fransa)a teklif edecekleti 
teslimiyet şartları ve Fra11>aıuo 
bunlara kar~ı alacagı "\·azı)et, ,on 
derece nıUJıiındir. lı ı·an .... anın a. 
ğır teslimiyet sartlarını kabul 
etmiye<'eği hakkında bazı haber
ler \·ar-.a da, Fran.ı.;ız hüklınıeti .. 
nin ~u anda sınirterine hcikint o
lu" oln,adığı \·e İngıltet\'llın ) a. 
nıııda, A rikada 1.nuk.ıvcnıele ka
rar vermek eeladdiııi gôsterıp 
~osterıniycccgi me(hııldiir. İn -
gilterede, bunu ümit eJenlcr 
vardır. Gerçi, f'raıısanın bili'ı1ny
dıi sart teslim olmakla, bir mik
tar evladını ölümden ve bir kı
sım ınamurelerjni lıarabiden kur_ 
tarnıaklan ha ka bir netice ala
mıya~ağı muhakkaksa da, İııgi -
!izlerin Fran<a hakkındaki iimit
ıainin tnhakku.lı: edip etmiyece- ı 
ğini 8Jl<'ak hıidisat rösterecek -
tir. Bwiin, lıeniiz, bir ey söyle.. 
miye imkan Joktur. 

AlllDİN OA \1 ER 

emı:ıiyet yolu· 
Yf>ZAN: H. N_~i IRMAK_ 

fE;) ulgaristan Hariciye 
l,g) Nuırı G. Popoi ttııl

yauın Sofya sefirini 
kabul ederek, Bulgar hük(ımcti
le milletinin, beynelmilel adalet 
prensiplerine müstenit bir Av
rupanın sinesinden doğacak olan 
dfuıya vaziyetinin bugünkü tari
hi istihalesioi derin bir senıpati, 
hudul•uz bir itimatla takip C)' le
diğini bildirmiştir. f'e~tcde dahi 
Macar hüklımet parti ine men -
sup bir heyet, Almanya, ltalya 
:ıtefirlerini ziyaretle Führer ve 
Duçc )'C ordunun zaicrıne scıu
patisini izhar etmi~, :tefirlcr, ye· 
ui A\·rupa nlıamının ı. araı· ınil
letine Je ) arıyaf'ağı il n•tlerıııi 
bii irmişfordir. Bulgar .-~ l\la
car ınilıetine de yarı~a .. ğı üınit 
leriai bıldir•ni~lcrdir. Bulgar ve 
l\Iat-ar ınilJcti mü~. ıJll~rinın 

s,eıup tıJerlni bildirnıeleri k~ndi
lcriu .ait i~J rdır. Bi.z;nı bu hu-

U.:tl Ü-.:unce1<:rhuiz ~ ·a ci-
heti rdir. 

Ge mi zamanların, bilha 'a 
20 inci asrın bu ı. Ua.k:ı.}a aıı ta 
rih~ bu sahadaki kiı\ük millet
lerin büyük devletlere alet ola
rak yekdi,:,eri aleyhine \ plık _ 
lan fili mücad.lenin {elak biz blı 
safha. mı ka:;detrnek cdır. Bü)uk 
devi ilerin ' km etlerin, iktı
adi, shasi rekabelle~ind,· Ü• -

tiinli'k leuüııi hu>U.>unda y.ıplık
ları rıı ile guele.rı, cenubu ar
kl uunad n Balk ılardaki ai 
çük illeUen, hıiküuıeıleri doğ
rudan u. r ed ıucz. E\·,·ela 
kendı aralarında, so.nra ıiJ mu
lı:.ırip ga)ri ınuh:ırip bi...;ük 
de' le l rle dost olar ", ho,, ı:eçi 
nerek ıııeHut ahulc. şera:ıc gô
tt .·akalarını. hıi ilerini ko
ruıu.a • cea"4b ş: , .ı \: rcııa \'C 
BaU. ... nJardaki ·aç.ı:.. ınillel!crır. 
iya il rine esa uLuılıdır. Bu 

suretle husul gel cek illihat, 
tc üt, her b- ·ilk ku \~ti ve 
d •leli kentlilerine dost ~aptır
nı kta. u ·gı r;ö krmekle en mü· 
him iuni! olur. 

Yine bu küçük mU!etledıı in
tikam hisl.crini körükli, . .,·n arazi 
parcalarına gdince: Bu cihet 
de kendi ara! rında, aile İ(inde_ 
ki miıuk~re >e h"kemhk yolla
,.;ı.,. usullerile balledilebifü. Bu
gün olduJ:'ıı gibi . ;mu dahi kom· 
şu kücuk .neml ... ketleri e millet
leri yanmaktaıı. vakılınalrtan kur
taracak oelamet yolu budur. 

HA!ltİT Nl'Rİ IKMAK 

Ebedi Şcf'in 
lzmite şeref 

verdikleri gün 
Dün İzmitliler 
merasim yaptı 

İ7.mit, 19 (İKD.UI M.ıha _ 
'birind~n) - 19 H~>.iran f.be-

1 
di ş .. r Atatürk'ün ltmite iık 
~ere( "\'erdik ll"rİ hn ür. ,.~u 
gün için İznıitlıler büyıık bir 

1 
merasim tertip ehnişle-r1.~~ ... 

Halke\ inin tertip ttijii ıırog 
ram mucibince akşam aat 
11,30 da saray bahçe •nd ~ nıe-
rasinı )·apıhuı~, bu nıÜP.~P,c -
betle, Ri(at Yüce, Biiyük Ata
nın hınite ilk gclı~lerine ait 
hitıralarını nnlatmı~, öğ•t"t -
men Nuri Doğan da, Ebedi Şe
fin sehrin1izde !ıÖY ,eciıi{i ı .ırihi 
ntu tan parealar okumv5, iz_ 
nıitin Cumhuriyet d \·r•nde 
kavwıtuğu büyük eserler •a
yılmı tır. Vail, komutanlar \'e 
bir kı~ım melJ uslarımrıın iş
tirak ettiği ınerasinıe bınl.erce 
halk da i .tirak ctnıis v~ Bü
yiik Atanın büyük ruhu .. 15de
dilmistir. 

Termos taciri 
mahkum oldu 
.:> !tar ınanı n la tıbbi ec7a 

sat:cısı Joşcf Ka tro hı.1.k" aa 
mal ;;aı<lı} arak ihtık.ar yaı:ıt l{ı 
iddıasile açılan dat·a dun ııeti.. 
celenrri iır. 

faltlteme Joscf Kast•onuü su 
çunu ~aoıt ~urmuş \ e ke:ı. • ıni 
Mıllı Korunma Kanunu h K'Jm
ler ne te\'fıkan 50U !ıra ag • ~a
ra cez:ısJta, iki sene .nüdd• tle 
vilayetlerden bırine siırgtin P~il
meolne, 1000 adet term >•un mü
sadere:;ine, mevkufiyet hal r.in 
temyizce hü' mün tasdi'<ine !<a
dar devam etme .ııe \'e 25 ;ira:yı 

geçmemek üzı:re .;erci> keııdisin. 
den alınarak mahkümiyetinın ga 
z.etelerle ilıinına, mevkuf k,ı!dı
ğı her _günün sürgun cc a .ııdan 
3 g~ıne mahsup edilme,,:ne 1'arar 
verruıştir. 



IAYP'A-• 

Tanklara Karşı 
(Baftarafı 2 nci MtdaıkJI 

ıurbn kaçırmasıdır. MW>arebe 
4e vazifeyi gören ve vuran ya -
par. Bu topun mürettebatı ka
pak üstünde dönen maceradan 
haberdar değildir, kapaj{ın oy· 
naınaı;ı da reylerine bağlıdır! 
Sovyet makinelli>ının veya topu
nun tanklara karsı vazife alınca, 
bıdayetlerde susması kaıde.>i bu
rada göze çarpıyor, fakat gör -
mek ve defi ve tart etmek esas. 
tır. Bundan ı;onra ı;.ıra gizlenmi
~e gelir, bu şekil ise teknW;iler
Je birlikte tesbit elmek müm -
lriindür. 

da müsait ilk süratıne tank defi 
\ ıiş.in.i _ııiirebilır. 1 (},li lult toptan 

çok uzaklara ateş be.klıyutuz.. 
Hem bunların bizde tümen cer. 
çeve6inde henüz yeri y-Oktuı·. Kur 
hallfli taarruz cephe:;inde isteı'Se 
bu toplarım kullanacaktır. Yeni
lıklerı kabul edebilmek için te
vekkülden sıyrılmak ve göre -
nekten uza:kla:;mak IB.zımdır. 13 
milimetrclık tüfek yerme l>ugün 
10,S luk top da isteniliyor. Bu ya
rış devam edip "ldiyor! Motör 
ırucil hareket ka.bıliveti t<:mini 
derdinde bulunanların imdadına 
yeti:;ivor. İngilizlerin son bir 
manevralarında motörlü ve. ma
.k:inele.:;ııtiı, kıtalarıru denediler. 
ve mıntakavi istihdamı i<izde bu
lunduc(iufo.r. İlerleme mmtaka -
dan mınt.akaya oluyordu, her i-

Tan': !Qpu da iş ı;örebilmek içın 
yaşaroalı".fır. Doğdıı,lhı günlerde 
menzilinin de azlığı yüzünden, 
piyadenin ilk hatlarına bitisik 
ç~ piyade havanları, bu ·a
teşli mmtakalarda barınmayın
ca bari< gerilere çekilmişlerdir, , 
Muharebe ileri karakolları, öd.ev
lerini ifa edinciye kadar rnınta. 
bl.arında dayanırlar. Bu sebep
ten tank taarrutlarile de ılgısi 
bulunmak gerektir'. Tank defi ve 
tardında muayyen bir derinliğe 
&arşı ateşierin uzanması düşünü
lebilir. Bu mesafe muhtelif mem
leketlerde l-1,5 kilometredir. 

Kara zırhlılarına kar~ı çapın 
da büyümeı;ı gereklidır. 8.4, 8.8, 
10,!) çavlan tahsis olunuyor. Fa
.kat önce ate:; sürati, tevcihte kır 
laylık ve hareket kabiliyeti dü.. 
tünülmelirur. Tanklara karşı vu
ruş ihüm.alinin yükseltilmesinin 
bll çaresi de silahın ateş sür'ati
clir. Artık obüslerde de çift kun
dak bide oldı.. Obü•lcnle bü
;rük yükseliş zaviyesinin alınma
sına da biflesin yardı.mı oluyor. 
Tanlı. kıol-kusu her top içindiı· ve 
her .korkulu vaziyette bütün top
Ç'U tank defi vazifesini alacağına 
göre her sahra topu ve obi.i.> için 
de çatal kundak kabul edilmiş. 
tir. 3,5 luğun tank define kili ol
duğunu düşünenler bulunabilir. 
fakat xırh kalınlaşıyor, ya ilk sü
rati, ya çapı artırmak zaruri
dir. Yarın her orduda bu çapı 
kabul edecektir. 3, 7 likte (mo -
törlü) ııiltletın 2 tonun ü.stüne 
çıkmasının bir sebebi de bu de
ğil midir? 14 kilometre menzili 
olan bir sahra topu ayni :<aman-

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. !6 Kw 
TA.Q. 19,-'7 m. 1519~ Km.20 Kw 

20 H.ıir•n Per$embe 
12,30 Prograıa 

12,35 Ajam haberleri 
12,50 Alaturka m\izik 
JJ,3() Kantık hafif müzik (pi.) 
18,- Program 
18,05 Operetler (pl.) 
18,JO Radyo caz orkestTUJ 
19)0 Fasıl heyeti 
19,45 Ajans haberleri 
:O,- Alaturka müzik 
20 ,30 K°'"'fTJIG 
20,45 Halk Nrlciileri 
ZC,55 Alaturka müzik 
Zl)O Konuşmc (Mhat-aij 
21,30 Rad110 orieestraaı 
Z2,20 Melodiln (pl.I 
22,30 AjaN haberleri. 
22,50 Cazbaıwi (pl.) 
23,25 Yannlci proqr,.,.. 
ZJ,30 Kapamş 

M•tbuat T eknisyenl•ri 
Birliği Ko!ıgresi 

Tlirk Jıblb9M ~- -
flrul•n: 

Jı4ulad senclilt koncremiz 16 hazi
ran HO pazar ıünü Eroin.öaü Hal.kevi 
oa.lonlannda alctedilecelrti. Ekseri3'<'t 
baRl olmadığından 30 hazıran 94-0 

pazar ""'° saat U e tehlr oclilaUf
ti:r 

lerlenıe bir ateş destcı>ine daya
m.vordu . B<i_ylc bır destekte11 kuv
vet almadı·kça a.>ri tümenlerin 
ilerlerı.esi imkanı olmadığını ya
>.anlo.r da var. Piyadenin bu ateş 
destevini kendi ağır silahlarile 
yaratması her tarafua diı: nülü
yor, fakat bu ne kertede müm
kündür? Tank da karşı tarabn 
M>pçusu gibi tehditkardır. Bu en. 
ge Jler l\'İderilmedii<l:;e amaca yü
n.imek kol«.Y dc,ıılc.ır. Tan.>, esa
sen, bir taarru.ı: :;ilahıdır. Pıya
dc kendi vasıtalarile aftır topla
ra karşı duracak değildir. İler • 
liyen pıyade uzaktan aldıj!ı ateşle 
de taciz olunur, tank darbelerini 
bidayetten itibaren tevcilı ede
bilir, tutunan cephe tankla sar
sılabilir, bütün bunlara kuvvet
li bir toncurnın •Bu meyanda 
tank diifii silahların, cevap ver
mesi laumgelir. Alınanlar, tü -
mende, taarruzda, 10,5 luk mü
teaddit bataryalar dilemekte 
<lirler. General Butmerin istedi
j{i tevkif, bugün artık önemini 
kaybetmiştir. A.rtı:k maki.nele • 
rin de baş eğdij!i tankı topçu a
teşile pıl,kürtmek. meobu.riyeti 
vardır. Yarının ne doğuracağını 
b~nd('n anlamak kabildir. Tank 
tehlikesi aşırı sanı!.mış olunabi
lir. Fakat bir tehlike vardır. Bu
n~ karş.ı durmak için yeni bir 
şıni ve si1"h lazundır. Tedbir 
alınmak şartile meydan, tank da· 
fü sil.ihlarındır. 

.§ A 
j NkAllt,,. 

19·ff.,1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 
100 
100 
100 
100 

is \içre Frc. 
Florin 
Rayişınark 
Belga 
Drahmi 

100 Leva 
100 Çek Krona 
100 Peçeta 
lee Zloti 
100 Peııcö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
180 .B.uble 

•• 1 

li.U 
141,-

29.27%5 

0,97 
ı 7850 

u.1e 
263725 

0.625 
3.425 

SS.355 
31.005 

Esham ve Talıvilit 
lt:ıll % 5 ikramiyeli ıı~ 

Davet 
btaab•I C. M.iiddel--'lifinclen; 

İııtanbulda bulunduğu anlaşlJan De

rih hlkim muavini Adnan Damcının 

acele memuriyetimize müracaatı. 

&A..<;İT RIZA TİYATROSU 
2t Haziran ~~mbe ıü.nü akpmı 

KADIKÖY StJl•EYYADA 
VELİNiN cocu<ou 

\IODVİL c3 PERD1· 

Heyet her perşembe Kadıköy 
Süreyvada 

BOYOK TARiHİ ROMAN: ~6 

SEKERPARE SOL 1 
Yez.ın: M. SAMI KARAYEL .__ 

- Lala ..• Yo0c6a korkuyor mu
sun? ... 

- Sultanım v;ırke.n korkum 
neden ola? .. 

- Sen, verdiğim emri yerine 
Retir . .. Ötesine karışma ... Dedi. 

Hekim başı, Malı Pc~erin hu
aırundan çıkıp ı?itti. 

* Sultan İbrahimın Şekerpareye 
düşkünlü{rü ııün geçtikçe artıyor
du . Kuvvet bulmak, Şekerpa

reye yetişrr,ek ıçin mütemadiyen 
Cinci hocadan ilaç alıyordu. 

Sekerpare, uykusuzluktan. ~
retten. suiistimald~n zayıf düş-

memek için de Cinci hocanın lruv
vet ilaçlarına devam ediyordu. 

Sultan İbrahim, baharın meh
taplı .l(.eCelerin<le, saray bahçe
leı.nin muattar ve renııarcr.k gt.il
lerinden, sarayın mai kubbeleri
nı kucaklıyan ıhlamurların sarı
şın çiçeklerinden çıkarak sema
ları dolduran kokular arasında 
saz, ahenk, ış, i~ret ihtiraslarile 
va.ı;;ıvordu. 

Halifei Resul Rabbelalemin'in 
işret sofrasının en şuh, en isve
baz müdavimi ,.;wıan ermeni ka
rısı $ekerpare Sultandı. 

şekerpare, Haseki ve ııö2ıde 
mevkiine yükseltmişti. Fakat, Sul-

IJrD.&• 
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Eyüp ~ fUbeel •Okelleflerinden yukanda lldı işi ...e Ucaretg~h adnııi )'1IZlh fabıslar terlti tıcareUe yeoi ad
""'1enni bildirmemiş n tebcllülia salôhiyelli bir lı:!mse &llsternıemlı ve ,-apMmı. &ra§lımıada da bulunaınan:ı11 

olduklarmdan hizalannda ııösterilen yılla.ra aıt kıwuıç .,. buhran -sllerinl w zamlarmı bavi ihbarnamelerin blz

uıt - t.ebli&I milmkün olamamıı;tır. 
Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 "" 11 inci madd<>leriDe ı..vtilı:an tebliğ yerine ıte=ek iszere ilAn ohmu!'. (50ll4) 

inhisarlar Umum MüdürlUQUndan 
1 - Keşif şartname w plim mucibince Jdarem.iz.in Ankara umum mü

dilrlillı: bınaııı bahçeı;.min 7ollan ve !eti.ati ışı kapalı zarf usuWe ell!ıiltm.İJ'e 

konmuştur. 

II - Keşi! bedrli 11019.30 lira muvakkot .eıninatı 826.45 liradır 

nı - Eksilt.me 5/Vll/ 9;o c-Jma günü saat 15 te İstanbıılda K.ıbata~ta 
le'Q.1..lin ve mübe.yaat ıubesind,.kl ahnı; kontisyonnnda ;yapUacak.tır. 

IV - Şart:name sözü g~'('ll levazıın şubesi vAZr.esinden w İzmir. Ankara 
başmudürlGklerinden (55) kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühti.rhi teklif mektuplarını kanunf ve
saik.le yüzde 7 ,5 &ilvenme parilsı makbuzu veya banka teminat me-ktubunu 
ve şartnamesinin ( F) !ıkrasında yazılı vesaiki ihtiva ~ kapah zarflarını 
ihale günü eksiltme saatind~ bir saat evveline kadar (saat 14 de kadar) mez
kiir kom:a.::yon başk..anl:ıjına mak:blJz mukabili.ne""° vermeleri lıl;:ımdır. 

(4915) 

İMTİYAZ ·SAHİHİ VE NEŞRiYAT n REKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDı<il YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

tanJı.k .makamına nail olamamış
tı. 

Fakat, Şekerparenin me ı kii 
Sultanların dahı fe~i~ oldu
''uı.dan o, Sultanların, Sultam 
olanık yaşıyordu. Payesi Sul -
tanların fevk.in<!{, Sultan idi. Sul
tan İbrahim, ona ş(iyle hilap edi
yordu: 

- Sultamm' . 
Padişahın Sultanım dffc hi -

tap ettii:i Hasekıye sam da bu
lunan bcndegiin ne yold,, paye 
vereceklerini şaşırmışlardı. 

Cind hocanın tükenmez nefe
sini Allah yollamıştı. Bütün bu 
zevkler, neş'eler, şetaretler hep 
Cinci hocanın mintarafil8.llah pa
di<ahın ruhuna iHıam eyledi~i 
dualar ve ilaçlardı. 

Sultan İbrahi.min ış ve ve n~ 
alemine bir aksam Eyüplü Voy
voda kızı da karıştı. 

Voyvoda kızı ekseriya saraya 
gelirdi. Sultan 1brahimin falı
na bakardı. Bu kız, ı;ıiizel Wa 
bakardı. Güzel söz söylerdi. 

Voyvoda kızının kendiliğin -
den u\·durrna maaalları vardı. 

Padişaha m.aiallar anlatırdı. 

Şekerpore, VoyYoda kızını se
verc ı. Ona fal baktırmak için 
•1k s.x sara\ a çağırırdı. 

y, vvoda kızı hemen, hemen 
.sara\-dnn ç1·kmazdı. Her gece sa
raYa gelir. Sultan 1brahımin fa
lına baluır, masal söyler ... Eı:
lendirirdi. 

i ·t~, bir gece Sultan İbrahim 
zevk ve nese içinde idi. Voyvcr 
da kızı f&lına baktıktan sonra, 
pudışah.ı masal söylemi ye baş -
ladı. 

- Evvel zamanda ·bir padişah 
vnrmış, eG\'abı. sarayının bütün 
eşrnsı, yastıkları perdeleri hep 
samurdanmıs. 

Sultan İbrahim, masahn btt 
'baslanıııcına bayıhnıştı. Ne gü
zeldı. Padişahın [!ÖZierinin önü
ne samurlarla müzeyyen min • 
derler, elbiseler, duvarlar, ta -
vanlar, perdeler, sedirler Reli -
yordu. 

Samurlar arasında Şekerpare
nin, Telli Hasekinin, Hubvar ka
dının şuh l(iilüşleri, lô.tif endam
ları bütün catibesile padisahln 
gözleri önün<re ~ ediyor
du. 

İllanbal Aııli7• Malık- 1 -
Bul ··k -llifaıleıı: 

Vasfi kızı Fatrna Soyı;even vekili 
lar•ı:ından Beyoğlund<. Kalyoncu Kul
lu!; Enli yokuşta 5 N<. da avukat B. 
Bcnl tarHfınc'lan K-::.cc Mwrtaıa Pata 

Mcşe.l Mescit c:addesi 47 No. da Na
m oJ;;lu Alı So)iôe\"e11 o.ıleyhine aç

nuş olauiu b~m~ ci..ıvasu1uı ya
pılnıak:ta olan muf,;,kemesinde~ M. 

aleyhin ikauıet.githı meçhul olu.p dava 
&r.i.uh.o.li ve davt!'tıye matıkerue di -

vanhanc-ı;ine t.oJik ve gdıe&ıelerle de 
ila.nnt icra t_-djldıği halde muayyen 

gundt gt..-il1ıcın_.$ ve bir '\ekıl de ıön

dermemış olducundan mub.ak.eme.nin 

aıyabc·n l<..Tasın.t \'e dctvacı vekili id
dia.iını şahit ile ı._..,.bat eylemesınc· ve 

~· ık vet;.ika$1 &t·t nrıKine ve mu -
hakcmenin lfJ/7 '040 sc.at 14.,J(t a tillik 

edilrniş cıiduğ1 1-ıyap karart roak.;.. :ntna 
kalır. olmak i:ı::ett ilan ohınu.r (27670) 

\ı•t.v\·ooa kızının ~amur masa
lı Sı. 1 tan İbrah,imi çileden Qıkar
mı.ı:tı. Padişahın RÖzüne o da· 
kikadar iti.haren samurdan bat
.ka bir şer görünmüyordu. 

Sultan İbrahim, o geceden iti
baren kendisine derhal samurdan 
düiımeleri kiımilen elmastan bir 
kaç esvap Yaptırdı. Bu e}bise
lerin her bıri onar bin k-uru~ı. 
meydana .ııelmişti. 
Padısah . .bununla da kanaat et

medi. Aıklma vüzeradan, viiJı:e
liı.dan. ulemadan. hattiı a.lıalid.en 
samur toplamak ııeldi . 

Cün.ku >.amur çok pahalı bir 
derı idi. Vüzera' a, ulemanaıı 
mazul ve rnansunlarına, $eyh6-
lisliim VE kazaskerlere ili yıol r.la 
bir ferman )l'Olladı. 

- Heı· biriniz .. S.1U11clan bi
rer liıbaıiı t&kdim ~ .. 

Halbuki. bunların içinde b.d
re\i olmzyanlar da vardı. Stıl
ten Rırarum b.ıınu nazarı &<a
te almıYQrdu. 
Bazı Y'iizera "" rical ~.lı1. 

1.rzı key:fivet ~yled:iler: 
- Drtidarnnız yoktur. 

I A,.ka.tı .,.,. } 

--
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AZ EMEK 
n'ff!s hif.ı. yemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En ııkıflk umand.ı ıi:re en büyilk yardımcıdır. 

Kalori, flU, lezxet ve ıaeb.sct bakıaıadaa tatmin edici maloiyetİ 
ve ytl::•c~ eYıah hai•dir. 

Merciaelı:, bezelya, bytday ve uir çorbaı.k kompriaeleriaiıi 
ber yerde lıulabilir1i1112 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M. NURİ ÇAPA Kııruloş tarihi: 1915 

Kadıköy Vakıflar 
Jılyh•= "'" Qmetl 

Lira 

DirektörlUQUnden 

et• 
Ö'alctida:rda Murat reıı mat« , t Çinih camı ır.arşısınaa orrı 
pn tei<ILtilııln ya!mz harap Qedeg!ın odaları kısmının eokazı şorl
namesi mucibiDoe mahplHncJe .,_,Ju·J.ıkla 1ahlacalmdan isıeld.ilet!Jlı 

~ ·dt 
ihale eünii olan 22/t/HO cuınartesi ıilDil .at 9 da mehallı" 
buhmdurulacak memura ınüracaaUım. (6100) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
21 haziran HO günü Adalar ariaısındaki •hada büyük toplarla .•tıf 

7apıJacak'tır. Bu ciY9rdMl _... merakibin ınü~akluz bulunmaları ılôl> 
olunur. •5094> 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünd•n: 
Kuleli ve Maltepe askeri u.ı.ırinin lldı>ci ve üçüncü sını!ların• git-

-~'-rl . sına" .. ıni7e i>'1eltl! ve blltün girme 13rUannı b&l2 olan nam=~ nın ııeçme • 
tarı lll/22/24 haziran 940 lilnleri Kuleli .,. Maltepe ıı.eıerlnde yapıJacııl<_ 
tır. Namzetlerin en geç 21/6/940 2dnü ııaat ..ıuzcı.. iebu liselerde bullll' 

ınalar1. 

ZAYİ - Be,.oilu 9 uncu ilk oku

kmdan 938-839 ~ aldı;ım 

ı;ahadetnoın•m.i kaybettim. Yenismi 

alacağııııd;uı eGk.Urinı>ı hükmü yok

tuc. 
6 No.h Turbaa Sötün~a 

Sullauaiım<t 1 lılci S•lh Balı11k 
)lald.e~i:nden: 

Davacı Isın•il Bakk.J ~ veki
li Avukat Mahir Ruse t.arafındao 
d&.\'ah , istanbulda Meyda.Dl-:ıkta Bu
yük Kına1.:1y.n hanında No. 23 - 26 
de Vl'dat Uıc1s aleybine, mahk:ıem.e

mi.un fM:0 1 13:l5 sayıu dosy.ıaı muci

binc.'t- davalının ıuo lira kıymMinde 
t.esliın edeceiP e§yayı teslim etmedi

linden bil~bare bu eşyanın 80 lD'll 

farltı fiatıe başkasından ted•rik odıl
mış oldugunddn CıeJJ)·an 270 1iramo 

fail. ın-.hkenıe maLraiı ve avukatl.lk: 
iicretile bır1J.kte tahsili talebil• tı{'ı

lalı ahiıcak davemıdan dolayı davalı-

7a a:underilen dava arzuhali, te«ııliı

"2 iAde ed.ibnesi iıxerine icra lclınası 
dunlflll'lda . davacı vek.ihruı.ı. 1alebıi 

veçhilll davalıya 1.5 gün mtıdriC'tle 

dava anuhallnin B.;.nen tel..lıaine 

mahlremece karar ve-rilron; oldutuo
dan mubak{;"mesin.in icre81 için tay in 
kılınan U/7/IH-0 tanhıne rastlıyaıı 

aa..lı IÜDılrJ. salılt 10 da İstanbul Tapu 
dajrosmiJı olt katında Sultanahmet 1 

in.ci Sulh Hukuk Mehkerueeintie bia
oat veya biW- baıur bulwımad.ıjı 
-dırde JD\lhak_.,.jn ıııyabınclo 

icJoa ı. · -aıı ctaw arzublıti teıbhei 
B tatn1na kwa. Mmak \i2ıere iliıll 

-· (2'1658) 

uYi - i.ıı. ....wır« ımıdurti!P»· 

6'm almllJ oldıı8'ım 2/11/lig tarih 

w 3M&2/ıl ııumaralı. iUmet \e'.ı.ke

re.nj zayi eıttnn.. Y•isıni ~ıkaracaw 

iı:nıdJiın t!ik.Jıumn hukm\.ı yoktur. 
6.nll PelaU. 

(81) .4942> 

A s erlik işleri 

ihtiyat yoklamaları 
Yerli -inöııü /ıs. Şabeoladeı1' 

940 ihtiyat enıı yoklamalar> 28 lıll"' 
:Uran 94-0 günü bite<.'<'Cinden şinıd~ 
kadar yoklam.ıya &elmemil olan e-
ratın 2()

1 
25, 28 hazlı'an &ünler Ol' 

)eı()en OV\Jel yoklama için şubeye rnd .. 
nı,caa\8.rı bu t.arihlercWn f.Clnr.ı hıç bir 
R1ür&caat kabul edilruiyect.'g.i v<: gel .. 
miyenier hakkında kdnLinl t;ıkib&1 
~c&*1 illtR olunur. 

~36 doğumluların 
yoklaması 

'\:'e-rli Bmlneniı. As. Şubeebldf'n: 

338 do;umıu eratın ilk yokl .. ıua; 

lan 28 haz.itan 94-0 ,.Unünd~ bııece

~den yoklamıya gelroıyen 33< dO

ıwnlu erata;. 1'.er gün oiledeıı evvt-l 

yoklamalarını yapW"nlak Ur.ere şube"' 

ye aeirrıe-lerl, aelrr-.iyenler bakkındl

aakerhk kanunun.un 83 Uncu m<4dddi 

Uı.ıblk edıleceti ilitn olunur 

İstanbul A8U7e DOrduntll Ti('arel 

Ma.bl..emt'&bulen: 

DeıUz yolları idaresinir. ~e \.'•P'I"' 
rUAW1 11 inci seferile İneboludaJl 
yükleneıE'k 13/10/931- tarih.Jndl ir 
tanbula v\ırut edoo. A V marknlı 26 
sandık ehnaya Ait 304f> Ncı.lı ko~ı

J:Qen\D zayi oldugun<ian ıptalint- k.ırat 

-veriliu · İetanbulda merkeı. h;d l'I 
No.da S.ıdett.in Selçuk tarafınc!o l:Jıl. 
arzuhal talep e-dilm.il olmiikj;. Tıc8"'° 

ttt knnun1uıun 638 inci n-.c;dd(""SI mı>
cibıince ziyaı lddia olunan kllnşın)t>JY' 

tonun 46 ıWı içinde mehlf.emeyc ibrşf 
ediimESi lüzumu, ibr.ız lf'(iılınt'dil 
tııkdirM bu müddetin hıtı:ımu~n. ıP"' 
taline k<ırar verılecel;ı ilan oiuııur. 

(77662) 


